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ÖNSÖZ 

Parasal krizler; banka, döviz-para (currency) ve borsa gibi 

farklı biçimlerin bir tanesi veya hepsinde birden ortaya çıkan 

bunalım olgularını anlatmak için kullanılmaktadır. Bir ülkede 

çıkan bir para krizi, ticari ve parasal küreselleşmenin etkileriyle 

çabucak başka ülke veya ülkelere yayılmaktadır. Özellikle 

1990 sonrası Dünya ekonomisinde parasal krizlerle 

karşılaşmamış gelişmekte olan ülke kalmadı, denilebilir.  

COVID-19 global yayılımı dünya genelinde bir insanlık 

trajedisidir. COVID19 ile alakalı öncelikli politika adımları 

elbette hastalığın etkilerini izlemek, hafifletmek ve kontrol 

etmektir. COVID-19 sağlığa olduğu kadar kişisel ve ekonomik 

refahı için de zararlıdır. Enfeksiyon bir salgının ekonomiyi 

etkilediği pek çok kanal vardır. Sağlık otoriteleri bir salgınla 

savaşmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, hükümetler, merkez 

bankaları, düzenleyiciler ve denetçiler de telafi edebilecek 

önlemler almalıdır. Küresel işbirliği, özellikle sağlık ve 

ekonomi alanlarında önemlidir. Bu süreçte, Uluslararası Para 

Fonu (IMF) salgından etkilenen ülkelere finansal olarak da 

dâhil olmak üzere çeşitli destek sağlamaktadır. 
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GİRİŞ 
 

Son yıllarda, dünyanın birçok ülkesinde ciddi bankacılık ve / 

veya parasal krizler yaşanmıştır. Özellikle gelişmekte olan 

ülkeler, uluslararası finansal çalkantı, yetersiz döviz kuru 

yönetimi, finansal usulsüzlükler, finansal serbestleşme ve zayıf 

ulusal bankacılık sistemleri gibi çeşitli nedenlerle uluslararası 

finansal krizlerle karşı karşıyadır (Sachs, 1995).  

Bu sorunların 1980 sonrası dönemde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Arjantin 1980'de, 1981'de Şili ve Uruguay'da, 

1991'de Finlandiya ve İsveç'te, 1994 ve 1995'te Meksika'da, 

1997'de Güneydoğu Asya'da, 1998'de Rusya ve Arjantin'de bir 

kriz yaşadı ve 1999'da Brezilya. Ayrıca Türkiye tarihinde ve 5 

Nisan 1994 ve Şubat 2001'de krizler en ciddi ekonomik 

sorunlarla karşı karşıya kaldı. Krizlerin hem krizde olan bir 

ülkede hem de diğer ülkelerde ticaret ve yatırımların azalması, 

artan işsizlik ve gelir kaybı şeklinde olumsuz sonuçları vardır. 

Son yıllarda parasal krizlerin sık görülmesi, bu krizlerin 

nedenleri ve yayılması hakkında birçok çalışmaya ve hipoteze 

yol açmıştır. Dolayısıyla parasal krizler hem teorik hem de 

deneye dayalı alanlarda meydana gelir. Krizleri olan ülkelerde 

önemli bir üretim ve işsizlik kaybı vardır ve diğer ülkeleri 
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doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Başka bir deyişle, bir 

ülkedeki kriz finansal ve ticari kanallardan diğer ülkelere 

aktarılır ve bu ülkelerde bir krize neden olur (Glick vd. 2001: 

7). 

Yeni COVİD-19virüs (COVİD-19), 31 Aralık 2019'da Çin'deki 

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ofisine bildirildi. DSÖ 11 

Şubat 2020'de COVID-19 hastalığını adlandırdı ve 26 Şubat 

2020 itibariyle hastalık tüm kıtalarda bulundu. Antarktika 

hariç. 11 Mart itibarıyla DSÖ, COVID19'u bir pandemik 

hastalık olarak ilan etmiştir (McKibbin ve Fernando, 2020: 1). 

Her ne kadar karantina ve sosyal mesafe COVID-19'un halk 

sağlığı üzerindeki etkisini ele almak için doğru reçete olsa da, 

küresel ekonomiyi sağlamak için tam tersi gerekebilir. Merkez 

bankaları, daha sıkı finansal koşulları önleyerek, hane halkları 

ve işletmeler için borçlanma maliyetlerini azaltarak ve piyasa 

likiditesini sağlayarak ekonomiye olan talebi ve güveni 

korumalıdır. Hükümetler, ulaşılması zor enformel sektörler de 

dâhil olmak üzere en çok etkilenen kişi ve şirketlere önemli 

destek sağlamak için önlemler almalıdır. Düzenleyiciler ve 

denetçiler, ekonomik faaliyetin sürekliliğini sağlayarak finansal 
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istikrar ve bankacılık sisteminin istikrarını korumak için çaba 

göstermelidir. 

Enfeksiyon bir salgının ekonomiyi etkilediği birçok kanal 

vardır. Hükümet harcamalarında büyük bir artış, sağlık 

hizmetleri ve dolaylı maliyetlerle ilişkili ek doğrudan 

maliyetler ile bu kanalların başında gelmektedir. Salgın işgücü 

piyasasını da etkileyecek ve ekonomi ile hane halkı gelirlerini 

etkileyecektir. Virüse karşı alınan önlemler doğrudan arz 

tarafında önemli bir etkiye sahiptir. Farklı ülkelerdeki 

firmaların, işletmelerin ve okulların kapatılması üretim ve 

talebin azalmasına yol açar. Ayrıca, önemli ekonomik sonuçlar, 

çeşitli mal ve hizmetlerin tüketiminde önemli bir azalma, artan 

risk primleri nedeniyle artan işletme maliyetleri ve ülke 

risklerinin yeniden değerlendirilmesi yoluyla ekonomi 

üzerindeki artan baskı olarak sıralanabilir (McKibbin ve 

Fernando, 2020: 5). Ekonominin bazı sektörlerindeki etkiler 

daha belirgin olabilir. Örneğin; ihracat sektörü, ulaştırma 

sektörü ve turizm sektörü gibi. Günümüzde sunduğumuz dijital 

yetenekler sayesinde evden çalışma ortamı birçok sektörde 

temsil edilebilse de, ekonomik gerilemenin boyutu hala 

önemini korumaktadır. 



 
8 DÜNYA’DA COVID – 19 VİRÜSÜ SEBEBİ İLE OLUŞAN FİNANSAL KRİZ 

VE PARA POLİTİKASI 

COVID-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkisinin 

büyüklüğü hala bilinmemektedir. Kısa vadeli ekonomik etki 

büyük ölçüde insanların beklentilerine ve belirsizlik derecesine 

bağlı olacaktır. Salgının dünyadaki diğer büyük arz şoklarından 

ayırt edici özelliği var. Yani, virüsün yayılmasının modern 

koşullarda bir sınırı yoktur (Baldwin ve Mauro, 2020: 14). 

Salgının büyüklüğü göz önüne alındığında, ekonomi üzerindeki 

olumsuz etkinin önemli ve belirsiz olacağını tahmin etmek zor 

değildir. Şimdiye kadar, küresel ekonomi salgından önce 

toparlanma yolundaydı; Ticaret ve siyasi gerginlikler azalırken, 

büyüme tahminlerindeki olumlu değişiklikler beklenmedik bir 

şekilde değişti. COVID-19 tüm dünyaya yayılırken, küresel 

ekonomiye zarar verebileceği açıktır (Baldwin ve Mauro, 2020: 

1). 
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1. FİNANSAL KRİZ 

1.1. Finansal Kriz Kavramı 

Literatürler de krizin çeşitli tanımları mümkündür, ancak 

bunlara sıklıkla depresyon denir. Yunanca “kriz” kelimesinden 

kaynaklanan bir kriz bir dizi beklenmedik, beklenmedik ve 

planlanmamış olayı ifade eder (Sezgin, 2006: 3). Kriz 

beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıyor ve ülke ekonomisini ve 

şirketlerini ciddi şekilde sarsabilecek sonuçlar doğuruyor. 

Etkilediği sektörlere gelince, krizler iki gruba ayrılmaktadır: 

reel sektör krizleri ve finansal sektör krizleri. Deliliğe göre, 

finansal kriz, çeşitli nedenlerden ötürü piyasa 

dalgalanmalarının bir sonucu olarak bu piyasaların düzgün 

işlememesi olarak tanımlanmaktadır (Delice, 2003: 58). 

Herhangi bir ürün, hizmet, faktör veya döviz piyasasında 

fiyatlarda veya miktarlarda aşırı dalgalanmalar kriz olarak 

tanımlanır. Bir anlamda, krizler sistem arızalarından 

kaynaklanır. Sistem ne kadar sağlıklı olursa, krizden etkilenme 

olasılığı o kadar az olur. Özellikle küreselleşme sürecinde bu 

dalgalanmaların ölçeği ve sıklığı artmış, bu büyüme finansal 

piyasalarda da gözlenmiştir (Kibritçioğlu, 2000: 5). 
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1.2. Finansal Kriz Türleri  
 

Her ne kadar finansal krizler birçok biçim ve biçim alabilse de, 

genellikle iki tür sınıflandırma açısından ayırt edilebilirler. 

Reinhart ve Rogoff (2009a: 410-512) iki tür kriz arasında 

ayrım yapar: kesin niceliksel tanımlar kullanılarak 

sınıflandırılanlar ve kaliteye ve adli analize büyük ölçüde 

bağımlı olanlar. Birinci grup temel olarak para ve stok 

krizlerini, ikinci grup borç ve bankacılık krizlerini 

içermektedir. Buna rağmen, tanımlar büyük ölçüde krizleri 

açıklamaya çalışan teorilere bağlıdır. 
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1.2.1.   Para (Döviz) Krizleri 
 

Parasal krizlerle ilgili teoriler diğer kriz türlerinden daha doğru 

bir şekilde ifade edilmesine rağmen, bu krizlerin doğası 

değiştikçe zamanla gelişmiştir. Özellikle, literatür de parasal 

krizlerin ana nedenidir, çoklu bakiyelerin hacmine ve finansal 

değişkenlerin finansal şoklarına, özellikle bakiyelerdeki, 

parasal krizlerdeki (ve diğer türlerdeki) vurgu. Son yirmi yılda 

meydana gelen parasal krizleri açıklamak için genellikle üç 

kuşak model kullanılmaktadır. Altın fiyatlarının çöktüğü 

1970'lerde döviz kuru dalgalanmaları öncesinde, büyük ölçüde 

önemli bir nominal çapa tarafından motive edilen birinci nesil 

modeller, Latin Amerika ve diğer gelişmekte olan ülkelerde 

para birimlerini değer kaybetmek için sıklıkla kullanılıyordu 

(Claessens, 1991:81-101). 

Bu modeller Krugman (1979:311-325) ve Flood ve Garber 

(1984:383-390) tarafından hazırlanan orijinal gazeteler ve 

dolayısıyla KFG modeli olarak adlandırılmaktadır. Sabit veya 

sabit bir para birimine yapılan ani bir spekülatif saldırının, 

hükümetin bir merkez bankası kredisi tarafından finanse edilen 

aşırı açıklara maruz kaldığını doğru bir şekilde tahmin eden 

yatırımcıların rasyonel davranışlarından kaynaklanabileceğini 
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gösteriyorlar. Yatırımcılar, döviz kuru rejiminin bozulmadan 

kalmasını bekleyene kadar para birimlerini tutmaya devam 

ediyorlar, ancak dengeleyicinin yakında bitmesini 

beklediklerinde parayı boşaltmaya başlıyorlar. Bu durum, 

merkez bankasının döviz kurunu koruyan likit varlıklarını veya 

sabit para birimini hızla kaybetmesine neden olur. Ardından 

para birimi daralır. 

İkinci nesil modeller birkaç dengenin önemini vurguluyor. Bu 

modeller, hükümetin döviz kurunu sürdürmek isteyip 

istemediğine dair şüphelerin birden fazla denge ve döviz 

krizine yol açabileceğini göstermektedir (Obstfeld ve Rogoff, 

1986:349-362). Bu modellerde kendini gerçekleştiren 

kehanetler mümkündür, bu nedenle yatırımcılar para birimine 

saldırır, çünkü diğer yatırımcılar para birimine saldırı 

beklemektedir. Flood ve Marion (1997:383-390) 'de tartışıldığı 

gibi, politikalar saldırıdan önce birinci nesil modellerde bir 

krize dönüşürken, politika değişiklikleri (bu politika 

makroekonomik temellerle uyumlu olsa bile) bir saldırıya yol 

açabilir ve krize neden olabilir. İkinci nesil modeller, Birleşik 

Krallık gibi ülkelerin 1992'de baskı ve devalüasyon yaşadığı 

Avrupa döviz kuru mekanizmasının krizi gibi bölümler 
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tarafından motive edilmektedir (diğer sonuçlar makroekonomik 

temellere karşılık gelmektedir) Frankel ve Rose (1996:351-

366). Üçüncü nesil kriz modelleri, döviz kurları da dâhil olmak 

üzere varlık fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle 

bilançolardaki hızlı çarpıklıkların parasal krizlere yol 

açabileceğini araştırmaktadır. Bu kalıplar 1990'ların sonlarında 

Asya krizleri tarafından büyük ölçüde motive edilmektedir. 

Asya ülkeleri söz konusu olduğunda, kriz öncesi 

makroekonomik dengesizlikler küçüktü - finansal durum 

genellikle yüksekti ve cari açık yönetilebilir görünüyordu, 

ancak finansal ve kurumsal sektörlerdeki kırılganlıklar 

önemliydi. Modeller, bu sektörlerdeki dengesizliklerin bir para 

krizine nasıl yol açabileceğini göstermektedir. Örneğin, Chang 

ve Velasco (2000:11-78), yerel bankaların döviz cinsinden 

ödenmemiş büyük borçları varsa, bunun bankacılık sektöründe 

nasıl para krizine yol açabileceğini göstermektedir. Bu nesil 

modeller, bankaların oynadığı rolleri ve krizlerin kendini 

gerçekleştiren doğasını da dikkate alır. McKinnon ve Pill 

(1996:7-42), Krugman (1999:459-472) ve Corsetti, Pesenti ve 

Roubini (1998:1211-1236) aşırı borçlanmanın bankalardan 

kaynaklanabileceğini savunmaktadır (devletler iflas eden 

bankaları serbest bırakacakları ölçüde). Tersine, aşırı 
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borçlanmaya karşı kırılganlık parasal krizlere neden olabilir. 

Burnside, Eichenbaum ve Rebelo (2001:1155-1197 ve 

2004:31-63), mali sorunlar ve reel döviz kurundaki istikrarsız 

dalgalanmalar nedeniyle krizlerin ortaya çıkabileceğini 

savunmaktadır (bankacılık sistemi böyle bir devlet garantisine 

sahip olduğunda iyi ve / veya kötü bir denge oluşabilir). 

1.2.2.  Borsa Krizleri 

Borsa krizleri, hükümetlerin finansal piyasalardaki politikaları 

formüle edememeleri ve belirsiz hale gelememeleri ve yabancı 

menkul kıymetler piyasasında yabancı sermayenin payını 

arttırmaları nedeniyle menkul kıymetler piyasasında olağandışı 

dalgalanmalar olarak da tanımlanabilir (Erdem, 2010: 121), 

temel olarak bir kriz türü değildirler, ancak yeni krizlerden 

sonra ortaya çıkan ve gerçek üretimi etkileyen bir faktördürler. 

Ekonomideki finansal krizden sonra, borsa ciddi şekilde hasar 

gördü ve çöktü, endekste öngörülemeyen dalgalanmalar 

meydana geldi, bu da yavaşlamanın tahmin unsurlarının 

ötesinde hızlandığını göstermektedir. 
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1.2.3. Dış ve İç Borç Krizleri 
 

Dış borç krizi ve temerrüt teorisi borç vermeyi tanımlayanlarla 

yakından ilişkilidir. “Gunboat” diplomasisi yoksa alacaklılar 

borç yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddederse başka bir 

ülkeden veya en az bir egemenden güvenlik alamazlar. 

Uluslararası (egemen) kredilendirmenin neden bir satış 

mekanizması olmadan, yani iç iflasın bir analoğu olmadan var 

olduğunu açıklamak için yasal nedenler değil ekonomik 

nedenlere ihtiyaç vardır. Geliştirilen modeller, brüt bir 

sadeleştirme olarak zamanlar arası veya zamanlar arası 

sanitasyona dayanmaktadır. Süresi dolmuş yaptırımlar, ülkenin 

temerrüde düşmesi durumunda gelecekteki kredileri kesme 

tehdidinden kaynaklanmaktadır (Eaton ve Gersovitz, 1981:289-

309). Erişim olmadan (sonsuza kadar veya bir süre), ülke artık 

uluslararası finans piyasalarını kullanarak benzersiz gelir 

şoklarını azaltamaz. Bu maliyetler doğrudan ve doğrudan 

temerrüt maliyetleri olmamasına rağmen, bir ülkeyi bugün borç 

ödemeye devam etmeye teşvik edebilirler. Alım satım amaçlı 

yaptırımlar bugün döviz kazanamamasından kaynaklanıyor 

olabilir, çünkü alım satım ortakları yaptırım uygular veya bir 

ülkeyi sonsuza dek veya bir süre uluslararası pazarlardan 
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kapatır (Bulow ve Rogoff, 1989a:410-512). Her iki maliyet 

türü de belirli miktarda krediyi destekleyebilir: Eaton ve 

Fernandez, (1995:2031-2077) ve Panizza, Sturzenegger ve 

Zettelmeyer (2009:651-698) incelemelerinde görüldüğü gibi.  

Bu modeller, ödeme yapamama veya isteksizliğin çeşitli 

faktörlerden kaynaklanabileceğini ima etmektedir. Devletlerin 

borcu geri ödemede karşılaştıkları teşvikler, iç bağlamda 

şirketlerden ve hane halklarından farklıdır. Modeller arasında 

da farklıdır. Zamanlar arası bir modelde, bir daha asla kredi 

alma fırsatı düşükse, muhtemelen ticaret şartlarının iyi olduğu 

ve böyle kalması beklenen bir zamanda, bir ülke temerrüde 

düşer (Kletzer ve Wright, 2000:621-639). Yaptırım 

ağırlıklandırma modelinde, aksine, ticaret koşulları zayıf 

olduğunda ticareti azaltma maliyeti minimum olabilir. Aslında 

Aguiar ve Gopinath (2006:64-83), sürekli şoklara sahip bir 

modelde istikrarlı tüketimi sağlamak için ülkelerin kötü 

zamanlarda nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Sonuç olarak, 

modellerin bir ülkenin kaldıraç üzerinde farklı etkileri vardır.  

Ancak, bu modeller devletlerin neden yükümlülüklerini yerine 

getiremediklerini ve borç verenlerin neden bu kadar çok şey 

sağladığını tam olarak açıklayamaz. Pek çok model, borç 
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verenler ve borçlular temerrüt ödemelerini önlediğinden ve 

borç ödemelerini incelediğinden temerrüttün dengesiz 

olduğunu tahmin etmektedir. Bazı modeller, gerçek varsayılan 

deneyime uyacak şekilde kalibre edilmiş olsa da, modeller yine 

de gerçek varsayılanların olasılığını hafife alır. Özellikle, çoğu 

modelin öngördüğü gibi, zamanlar kötü olduğunda ülkeler her 

zaman varsayılan değildir: Thoms ve Wright (2007:352-360) 

varsayılan olarak vakaların sadece yüzde 62'sinde sonuçların 

eğilimin altında olduğunu bildirmektedir. Modeller, yüksek 

temerrüt riskine rağmen yatırımcıların ülkelere borç verme 

istekliliğini de hafife alıyor. Dahası, 1980'lerin borç krizinden 

sonra uygulananlar gibi kurumsal çevrede meydana gelen 

değişiklikler, ekonomik ve politik değişkenler ile borçların 

temerrüde düşme olasılığı arasındaki ilişkiyi değiştirmiyor gibi 

görünmektedir. Bu birlikte, modellerin hala varsayılan 

değerleri açıklamak için gerekli tüm yönleri karşılayamadığını 

göstermektedir (Panizza, Sturzenegger ve Zettelmeyer, 

2009:690). 

İç borç krizleri tarih boyunca yaygın olmasına rağmen, yakın 

zamana kadar, literatürde bu bölümlere sadece sınırlı dikkat 

verilmiştir. İktisat teorisinin iç borç krizlerinde ihmal edilebilir 
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bir rolü vardır, çünkü modeller genellikle hükümetlerin her 

zaman iç borç yükümlülüklerini yerine getirdiğini 

varsaymaktadır - tipik bir varsayım “risksiz” devlet 

varlıklarıyla ilgilidir. Modeller genellikle Ricard'ın denkliğini 

varsayar; bu da devlet borcunu daha az alakalı hale getirir. 

Bununla birlikte, yakın tarihli tarihsel incelemeler (Reinhart ve 

Rogoff, 2009a:510-512), birkaç ülkenin, genellikle olumsuz 

ekonomik sonuçları olan iç borcu temerrüde düşmekten 

kaçınabileceğini göstermektedir. Çoğu zaman bu, hükümetin 

baskı parası üzerindeki tekelinin kötüye kullanılması nedeniyle 

yüksek enflasyondan kaynaklanmaktadır. Bu olay, 1770'lerin 

sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde, enflasyon oranı 

neredeyse yüzde 200 iken gerçekleşti. II. II. Dünya Savaşı'ndan 

sonra bazı Avrupa ülkelerinde aşırı enflasyon dönemleri de bu 

kategorideydi. Borç temerrütlerini genellikle para birimlerinde 

daralmalar izler. Geçmişte, ülkeler sık sık para birimlerini 

“indirgediler”, madeni paralardaki metal içeriğini azalttılar 

veya başka bir metale geçtiler. Bu, mali yardım sağlayan devlet 

borcunun gerçek değerini düşürdü. Borçlar üzerinde finansal 

baskı da dahil olmak üzere başka “temerrüt” biçimleri de vardı 

(Reinhart, Kirkegaard ve Sbrancia, 2011:22-27).  Enflasyon 

veya çöküş krizlerinden sonra, halkı para birimini tekrar 
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güvenli bir şekilde kullanmaya başlaması için uzun zaman aldı. 

Bu, enflasyon istikrarının finansal maliyetlerini önemli ölçüde 

arttırmakta, bu da yüksek enflasyonun ve ilgili para 

birimlerinin çöküşünün ciddi olumsuz gerçek sonuçlarına yol 

açmaktadır.  

Borç hoşgörüsüzlüğü, çoğu gelişmekte olan ülkenin sıklıkla 

gelişmiş ülkelerin kolayca yönetebileceği dış borç 

seviyelerinde deneyimlediği “aşırı baskı” ile ilişkilidir. Borç 

hoşgörüsüzlüğü ve seri temerrüt, güvenli borç eşikleri ve 

gelişmekte olan bir ekonomideki dış borç düzeyi ile ilgili 

ampirik çalışmalar GSYH’nin yüzde 30-35'ini aşarken, ülkenin 

borç ve enflasyon derece oranları büyük ölçüde bağımlıdır.  

(Reinhart ve Rogoff, 2009b). Daha da önemlisi, gelişmekte 

olan bir pazar ülkesi dış borçta bir seri temerrüt haline 

geldiğinde borç hoşgörüsüzlüğünü arttırır ve buna karşılık 

dünya sermaye piyasalarına sürekli erişimi olan bir ülke 

kulübünden çıkmayı çok zorlaştırır.  

Ülkelerin çeşitli iç ve dış borç türlerini destekleyecek şekilde 

modellenmesi konusunda birçok sorun devam etmektedir. 

Temel sorun, ülkeler tarafından kullanılan finansman biçiminin 

içsel olmasıdır. Jeanne (2003:170), kısa vadeli borçların (döviz 
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kuru) ülkelerin iyi makroekonomik politikalara bağlılığı için 

yararlı bir araç olabileceğini savunmaktadır. Diamond ve Rajan 

(2001:37-71), gelişmekte olan ülkelerdeki bankaların, faaliyet 

gösterdikleri kurumsal ortamın kalitesizliği göz önüne 

alındığında likit olmayan projeleri finanse etmek için kısa 

vadeli kredilerden başka seçeneklerinin olmadığını iddia 

etmektedir. Eichengreen ve Hausmann (1999:329-368), 

elverişsiz koşulları olan ülkelerin ana sermaye kaynağı olarak 

kısa vadeli yabancı para cinsinden borca güvenmekten başka 

seçeneğinin olmadığını açıklayan “orijinal günah” argümanını 

öneriyorlar. Daha genel olarak, kısa vadeli borçlar, özellikle de 

yerel finansal sistem az gelişmiş, zayıf denetimli ve yönetişim 

sorunlarına maruz kaldığında zayıflıkları artırabilse de, aynı 

zamanda, sermayeye ve DYY girişlerine sınırlı erişimi olan, 

fakir bir ülke için tek (dış) finansman kaynağı olabilir. Bu, 

ülkelerin kısa vadeli borç biriktirme ve krizlerin eşzamanlı 

sonuçlarına karşı daha savunmasız hale gelmesini tercih ediyor. 

Bir borç krizi riskini artıran güvenlik açıklarının çoğu, finansal 

uyum, politik ekonomi ve kurumsal koşullarla ilgili 

faktörlerden kaynaklanabilir. Sermaye akışlarının açılması, 

güçlü hükümetleri ve zayıf kontrol edilen finansal sektörleri 
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olan ülkeleri şoklara karşı daha savunmasız hale getirebilir. 

McKinnon ve Pill (1996:7-42, 1998:1267-1282), bankalar 

sınırsız sermaye akışı ile birlikte kur riskine maruz 

kaldıklarında ahlaki tehlike ve yetersiz kontrolün nasıl krizlere 

yol açabileceğini tanımlamaktadır. Borç krizleri aynı zamanda 

ani duruşları, para birimini veya bankacılık krizlerini (veya 

çeşitli kombinasyonları) içerebilir, bu da başlangıç nedenini 

belirlemeyi zorlaştırır. Bu nedenle, nedenleri tanımlamak için 

yapılan ampirik çalışmalar, atlanan değişkenlerin, endojenliğin 

ve eşzamanlılığın olağan sorunlarına karşı hassastır. Kısa 

vadeli (yabancı para cinsinden) borçlar krizin ön gördürücüsü 

olarak kullanılsa da, krizin temel nedeninin kanıtı değildir. 

Daha derin nedenleri tespit etmedeki zorluk, tarih boyunca 

borç krizlerinin de meydana geldiği gerçeğine daha fazla 

yansımaktadır. 

1.2.4.  Bankacılık Krizi 

Son bankacılık krizleri sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, 

sanayileşmiş ülkelerde de gözlenmiştir. Hane halklarının ve 

şirketlerin faaliyetlerini kısıtlar, yatırım ve tüketimin 

azaltılmasını hızlandırır ve bankacılık krizlerini sağlayarak 

finansal sektörün borç verme ve ödeme sistemindeki düzgün 
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çalışmasını engeller. Yurtdışındaki sermaye akışını 

hızlandırmak bankalar gibi finansal kurumlara olan güven 

kaybına yol açar. Bu, bankacılık sistemlerine duyulan 

güvensizlik ve zayıf bankacılık sistemine bağlı olarak 

bankaların zamanla iflas etmesine rağmen, zayıf sermayesi 

olan bankaların fonlarını genişletmelerine izin vermez. Banka 

kredilerindeki azalmanın altı kaçınılmaz nedeni vardır: banka 

kredilerinde azalma, diğer segmentlerde sermayenin azaltılması 

ve firmaların ve hane halklarının yatırım ve tüketiminde 

azalma (Altıntaş, 2004: 39). 

2. PARA POLİTİKASI 

2.1. Para Politikası Kavramı 

Para politikası; ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat 

istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde 

edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan 

kararları ifade etmekte olup; politikanın uygulanmasından 

sorumlu kuruluşlar merkez bankalarıdır (TCMB, 2013:7-11) 

Para politikası; paranın miktarını, maliyetini ve firmalar ile 

hane halklarının bekleyişlerini etkileyerek temel amaçlara 

ulaşmaya yönelik olarak oluşturulan stratejiler bütünü olarak 
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da tanımlanabilir (Önder, 2005:4). Diğer bir tanıma göre para 

politikası ulusal ekonomi politikalarını desteklemek için 

Merkez Bankası’nın para miktarı ve faiz oranları üzerindeki 

kontrolüdür (Tokel,2011:4). Özetle para politikası; her ülke 

merkez bankasının çeşitli makroekonomik amaçlara ulaşmak 

ve/veya çeşitli makroekonomik sorunlara çözüm bulabilmek 

amacıyla çeşitli araçlar kullanarak uyguladığı politikayı ifade 

etmektedir  (Akçay,2009:5).    

Para politikası rejimlerinin müşterek amacı genelde fiyat ve 

kurda istikrar sağlamanın yanında, istikrarlı bir büyüme 

trendini yakalamaktır. Para politikası rejimlerine bir anlamda 

istikrar programları da demek mümkündür. Farklı istikrar 

programı uygulamalarında para politikasının oynadığı rol 

değişmektedir (Keyder,2012:56-98). Bu çerçevede, merkez 

bankalarının alacağı para politikası kararlarının ekonomiyi 

hangi yollarla etkileyerek temel amaçlara ulaşılmasını 

sağlayacağını bilmesi ve uyguladığı para politikası stratejisi 

doğrultusunda paranın miktarını/maliyetini nasıl 

belirleyeceğine karar vermesi gerekmektedir. Bu noktada 

parasal aktarım mekanizması, para politikası stratejileri ve para 
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politikası araçları kavramları karşımıza çıkmaktadır 

(Önder,2005:24).  

2.2. Para Politikasının Amaçları 

Para politikasının amaçları iktisat politikasının genel 

amaçlarından ayrı olmadığını, onların bir parçası olduğundan 

yukarıda bahsettik. Şimdi daha ayrıntılı olarak para politikası 

amaçlarını inceleyeceğiz. Yirmin birinci yüzyılın başlarına 

kadar dünyada genel olarak madeni para sistemi geçerli 

olduğundan, para politikasının tek amacı, paranın değerini 

koruyabilmek olmuştur. Bunun dışındaki amaçlar ise 

önemsenmiyordu. Bu dönemde para otoriterleri için tek sorun, 

altın standardının sürdürülmesiydi. Çünkü altın standardının şu 

ya da bu şekilde devam ettirilmesiyle, hem paranın istikrarı, 

hem de ekonominin istikrarı sağlanabilir zannediliyordu 

(Oktar,1990:2) . 

 Ancak, özellikle 1929 Dünya Ekonomik Kriz döneminde 

yaşanan olağanüstü fiyat dalgalanmaları, dikkatleri hızla fiyat 

istikrarının sağlanması konusuna çevirmiştir. Bu yıllarda dünya 

ekonomisinin, girdiği durgunluk koşullarından çıkabilmesinde 

maliye politikasına öncellik ve önem verilmesi para politikasını 
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arka plana itmiştir. Ne var ki, bu çok sürmemiş; 1950`li yılların 

başında para politikası yeniden eski itibarını kazanmaya 

başlamıştır. Bu da İkinci Dünya Savaşı sonrasında ki, yıllarda 

fiyatlar genel düzeyinin yeniden hızla yükselme eğilimine 

girmesinin büyük rolü söz konusudur. Soğuk Savaş döneminin 

getirdiği savunma harcamalarının, kamu harcamalarındaki 

artışla birleşmesi sonucunda enflasyon önemli ölçüde artmıştır. 

Bu yıllardan itibaren para politikası, sadece fiyat istikrarının 

korunması görevini değil; aynı zamanda kaynakların tam 

olarak kullanılması ve dış dengenin sağlanması görevlerini de 

üstlenmiştir. Bununla birlikte, para politikasının amaçları 

ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık 

gösterebilmektedir. Gelişmiş ekonomilerde para politikasının 

görevi fiyat istikrarının korunmasına; tam istihdama 

ulaşılmasına ve dış dengenin sağlanmasına yardımcı 

olmaktadır. Buna karşılık, gelişmekte olan bir ekonomide ise 

genel ekonomik hedeflerin farklı aşamasına bağlı olarak 

amaçlar da farklı olabilmektedir. Bu ekonomilerde fiyat 

istikrarının yanında, belirli bir büyümü hızının sürekli olarak 

korunması için, yatırımların finansmanı yâda tasarrufların 

artırılmasını sağlamak amacıyla para politikasından araç olarak 

yararlanma yoluna gidilebilmektedir. Üstelik bu ekonomilerde 
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yüksek bir büyüme hızının sürekli olarak sürdürülmesi 

hedefinin, fiyat istikrarının sağlanmasına oranla daha öncelik 

taşıdığı da bir gerçektir (İzzet,1981:35).  

Para politikasının amaçlarını dört başlık altında 

sıralayabiliriz: 

• Fiyat İstikrarı 

• Tam İstihdam 

• Ekonomik Büyüme 

• Ödemeler Bilançosu Dengesi 

 

2.2.1. Fiyat İstikrarı  

II. Dünya Savaşı sonrasında, enflasyonist baskılar dünyanın 

ekonomik yapısını tahrip ettiği için fiyat istikrarına duyarlılık 

önemli ölçüde artmıştır (Demirhan, 2007:9). 

 Enflasyonun veya sürekli artan fiyatların paranın satın alma 

gücünü azalttığı 1970'lerde fiyat istikrarı hedefi ortaya 

çıkmaktadır (Ceylan, 2010:29) 

Fiyat istikrarı, yatırım, tüketim ve tasarruf konusundaki karar 

alma süreçlerinde insanların dikkate almaması gereken düşük 
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enflasyon anlamına gelir. Fiyat istikrarı, fiyat seviyesi 

değişikliklerini belirleyen temel faktördür. Fiyat istikrarını 

sağlamak için para ve maliye politikaları koordineli bir şekilde 

uygulanmalıdır. Ancak, devlet açığının sürekli artması ve 

kaçınılmaz olması, fiyat istikrarı hedefine ulaşılmasını engeller. 

Para politikasının fiyat istikrarını sağlamadaki gücünü artıran 

temel unsur, merkez bankasının güvenilir ve bağımsız 

olmasıdır (Erol, 2015: 23). 

2.2.2. Tam İstihdam  

1929'daki küresel krizden sonra işsizlik arttı ve tam istihdam 

kavramını açtı (Demirhan, 2007: 9-10).  

Para politikası açısından tam istihdamın amacı, dairesel 

işsizliği önlemek ve yapısal, mevsimsel ve rastgele işsizlik 

türlerini ortadan kaldırmaktır. Tam istihdamın sağlanmasının 

iki önemli nedeni vardır. Birincisi, yüksek işsizlik, artan 

yoksulluk, şirketler için finansal zorluklar, artan psikolojik 

stres ve artan suç ve ikincisi, tam zamanlı istihdam sadece 

işsizler ve işten çıkarılma korkusu için değil, aynı zamanda 

yatırımı azaltmak için de amaçlanmıştır. (Ceylan, 2010: 32-33). 
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2.2.3. Ekonomik Büyüme 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik büyüme önem 

kazandı. Ekonomik büyüme, mal ve hizmet üretiminde artış 

anlamına gelir. Sürdürülebilir büyüme için istihdam 

artırılmalıdır. Bu artış üretim faktörlerinin tam ve etkin 

kullanımı ile elde edilmektedir (Ceylan, 2010: 34).  

Ekonomik büyüme uzun vadede gerçek milli gelirdeki artıştır. 

Bu, üretim faktörlerinin sayısında ve etkinliğinde bir artıştan 

kaynaklanmaktadır. Yeni bir ülkenin ekonomik büyümesi, her 

ülkede GSYH’nin sürekli büyümesidir. Ortalama büyüme 

oranları ve yıllık büyüme oranları, bir ülkedeki kalkınma 

oranını belirlemek veya ekonomik büyüme oranını azaltmak 

için hesaplanır. Ekonomik büyümenin üç belirleyici faktörü 

vardır. Birincisi sermaye birikimidir. Ülkenin gelişimi için 

yatırımlar gereklidir. Yatırım için sermaye birikimi 

artırılmalıdır. İkincisi teknolojik ilerlemedir. Teknoloji 

sayesinde üretim sürecinde aynı miktarda kaynağın 

kullanılması ve daha fazla ürün elde edilmesi yoluyla iş gücü 

ve sermaye tasarrufu sağlamaktadır. Son belirleyici faktör 

nüfus ve işgücündeki artıştır. Bu belirleyiciler ekonomik 

büyümeyi hızlandıran en önemli uyaranlardır (İlker, 1992: 2). 
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Büyüme ekonominin gelişimi için çok önemlidir. Sosyal 

değişim ekonomik büyüme ile hızlanır. Büyüdükçe, kentsel 

büyüme ve sanayileşme eğilimi vardır. İşsizlik azalıyor. 

Ekonomik büyüme, gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat 

yapısındaki değişiklikler nedeniyle daha yüksek fiyatlara yol 

açmaktadır (Orhan ve Erdoğan, 2003: 67). 

 

2.2.4. Ödemeler Bilançosu Dengesi 

Ödemeler dengesi, genellikle belirli bir süre içinde başka bir 

ülkede gerçekleştirilen tüm ekonomik işlemlerin sonuçlarını 

gösteren sistematik bir kayıt olarak tanımlanır. Ödemeler 

dengesi raporları genellikle bir yıldır (Seyidoğlu, 2003: 397).  
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Para politikasının amaçlarından biri ödemeler dengesi 

sağlamak olduğundan, bu politikayı açık ödemeler dengesini 

dengelemek veya aşmak için kullanabilir. Ödemeler dengesi 

açığı ticaret açığına bağlı olduğundan, ithalat doğal olarak 

ihracattan daha fazla anlamına gelmektedir. Fazla ithalat yavaş 

yavaş para arzında bir azalmaya yol açacaktır. Çünkü ithalat 

için gerekli olan döviz, ulusal para birimi karşılığında 

ithalatçıya satılacaktır. Bu, bazı satın alma gücünün piyasadan 

çekileceği, yani para arzının daraltılacağı anlamına gelecektir. 

Buna göre, faiz oranı artacak ve yatırım maliyetleri azalacaktır. 

Düşük yatırım maliyetleri ödemeler dengesini dengeleyebilir. 

Bununla birlikte, bu karşılıklı etkiler hemen 

gerçekleşmeyecektir, çünkü bu rastgele bir olaydır. Bu 

gecikmeleri önlemek için para politikası daralması 

kullanılmaktadır. Para arzı azaldığında, faiz oranı artar, yatırım 

maliyetleri azalır ve bu nedenle gelir azalır. Bu düşüş, toplam 

taleple birlikte ithalat talebinde de azalmaya neden olmaktadır. 

Daha düşük maliyetler ve daha düşük gelir, fiyatları olumsuz 

etkileyebilir ve ihracatı artırabilir. Böylece para arzının 

daralması ödemeler dengesini dengeleyebilir (Serin, 1987: 11).  
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Ancak, dış dengeyi sağlamak için para politikasının 

kullanılması iç istikrar için yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Aslında, 

ödemeler dengesi bir açık yaratırsa, açığı kapatmak için para 

arzının azaltılması üretim ve istihdamın düşmesine yol açabilir. 

Öte yandan, ödemeler dengesi aşırı ise, bu sefer para arzını 

arttırmak gerekir. Ancak bu, iç bilançoyu altüst edebilir ve 

ekonomide enflasyonist baskılara neden olabilir. Bu bağlamda, 

dış dengeyi sağlamak için kullanılacak para politikası, üretim 

ve istihdam politikasına aykırıdır. Böyle bir çatışmanın varlığı 

siyasi karar vericiyi bir seçenek olarak bırakır. Ya da iç 

dengesizlik nedeniyle dış dengeye ulaşılacak, ya da tam tersi. 

Bununla birlikte, genel eğilim esas olarak dış denge 

kurbanlarına yöneliktir. Çünkü işsizliğin yol açtığı toplumsal 

baskılar ülkelerde önemli maliyetlere yol açabilir. Bu nedenle, 

ödemeler dengesine ulaşmak için uygulanacak para politikası 

önlemleri yerine dış ticareti genişletmek veya azaltmak için 

önlemler alınması tavsiye edilmektedir (Suat, 1990: 7). 

2.3. Para Politikasının Önemi  

Küresel bir pandemi bağlamında ekonomik zorluklar yaşayan 

ülkelerde, merkez bankaları finansal koşulları zayıflatarak, reel 

ekonomiye kredi akışını sağlayarak iç ve dış finansal 
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piyasalardaki likiditeyi artırarak talebi ve güveni sürdürmelidir. 

Yatırımcılar, krizin başlangıcından bu yana gelişmekte olan 

piyasalardan önemli ölçüde ayrıldı. Merkez bankaları, piyasa 

işlemlerini desteklemek için piyasalara likidite sağlamalı ve 

açık piyasa işlemleri, uzun vadeli borç verme ve doğrudan 

alımlar ve repo işlemleri gibi diğer tedbirler yoluyla finansal 

piyasalar üzerindeki baskıyı azaltmalıdır. Ülkeler arasındaki 

senkronize eylemler para politikasının gücünü arttırmaktadır. 

Bu nedenle, para politikasının senkronizasyonu için küresel 

işbirliği gündemde olmalıdır. Yurtiçi ve sınır ötesi likidite, 

finansal piyasalardaki krizin başarıyla üstesinden gelmek için 

bir ön koşuldur. Bu acil durumlarda, likidite baskıları piyasanın 

işleyişini tehdit ediyorsa, merkez bankaları dahil edilmeli ve 

acil likidite sağlamalıdır (Adrian, 2020). Nakit genişlemesi, 

hane halkı ve şirketler için borçlanma maliyetlerini düşürürken 

talebi ve güveni destekleyecektir. Faiz oranlarının 

düşürülmesine ek olarak, para politikasından beklenen varlık 

alımlarının (riskli varlıklar dâhil) genişletilmesine yönelik 

geniş kapsamlı rehberlik yoluyla teşvik sağlamaktadır. 

Genelleştirilmiş politikaları tamamlamak için en fazla etkilenen 

sektörler, belirli varlık sınıfları için geçici geçici tedbirlerle 

desteklenmelidir. Döviz kuru esnekliği dış şokları telafi 
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edebilir, ancak piyasa koşulları düzensiz hale gelirse yabancı 

paraya müdahale gerekebilir. Sermaye girişlerinin kriz 

sırasında veya yakınında geçici olarak uygulanması gerekebilir. 

Ülkeler arasında döviz anlaşmaları yapılabilir. Küresel finansal 

piyasaların birbirine bağımlılığı ve etkileşimi, döviz takas 

piyasalarında ticaret yapan kurumların sayısındaki artışla 

birlikte artmıştır. Bu değişikliğin önemli bir nedeni, para 

piyasasında belirsizlik ve likiditedeki hızlı değişim 

zamanlarında uluslararası finans kurumları için gerekli olan 

ABD doları cinsinden fonlara erişimde karşılaşılan zorluktur. 

Takas anlaşmaları, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan 

ülkelere para ve faiz oranı risklerini azalttığı için sermaye 

akışını teşvik etmektedir (Yalçınkaya ve Tunalı, 2019: 18). 

Ülkeler, küresel bir salgın haline gelen COVİD-19 virüsüne 

karşı ekonomik önlemlerini açıklamaya başladı. ABD Merkez 

Bankası FED ilk önce faiz oranlarını düşürdü ve ardından 

sınırsız varlık alımını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası, 

İngiltere Merkez Bankası salgınına karşı önemli adımlar attı. 

Bazıları ABD hükümeti tarafından yaklaşık 2 trilyon dolarlık 

ekonomik destek paketinin lansmanı yapılırken, Fransa, 

İspanya ve Almanya çok ciddi ekonomik paketler. Benzer 
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şekilde, asgari zarara neden olabilmek için, Türkiye'de bir 

COVİD-19virüs salgını ekonomiye ciddi ekonomik önlemler 

verebilir. Bu çerçevede, TCMB ilk olarak önlem almış ve para 

politikası önlemlerini uygulamıştır. Rusya Federasyonu 

Merkez Bankası iskonto oranı olan bir hafta faiz oranını% 

10.75'ten% 9.75'e düşürdü ve ilave siyasi kararlar aldı. Bu 

çözümler aşağıdaki gibidir (TCMB): 

• Bankalara gerekli tüm likiditeyi sağlamak, 

• 91 güne kadar repo ihaleleriyle likidite sağlamayı 

başaran en temel politika aracı olan bir hafta vadeli 

repo ihalelerine ilave olarak, 

• Açık piyasa işlemlerinin bir parçası olarak piyasa 

yapıcı bankalar tarafından sağlanan temel likidite 

fırsatlarına ilişkin artan sınırlar, 

• Amerika doları karşısında avro ve altın cinsinden 

takas ihaleleri yapabilme. 

•  Kredi artışının gerçek koşullarına karşılık gelen 

yabancı para cinsinden bankaların mecburi karşılık 

standartlarında, her çeşit yükümlülük ve vadede tüm 

parantezlerde 500 baz puan indirim, 



 
 35 

• Reel sektöre  devamlı  kredi akışı  sağlamak 

amacıyla bankalara hedefli likidite fırsatları sunmak, 

• Yabancı para ihracatı ve alımı için hizmetlerin 

geçerliliğini artırma fırsatı verilmiştir. 

Küresel finans sektörünün kırılganlığını azaltmak için, 

eşgüdümlü parasal genişlemeyi izlemek gerekir. Bu anlamda, 

G-7 merkez bankalarının eşgüdümlü hareketleri global 

ekonomiyi ve finansal piyasaları dengelemek açısından 

önemlidir. Gelişmekte olan ülkeler, emtia fiyat şokları ve 

değişen sermaye akımları gibi problemlerle başa çıkmak 

zorundadır. G-7 ülkelerinde para arzının genişletilmesine 

yönelik tedbirler de iç pazarlarda talebin canlanmasına yardım 

edecektir. 

2.3.  COVID-19’un Ekonomik Etkilerini Azaltacak 

Maliye Politikası Önlemleri 

Maliye politikası, devlet tarafından ekonominin maliye 

politikası araçlarını (devlet harcamaları, vergiler gibi) 

kullanarak tam istihdamını sağlamak, ekonomik 

dalgalanmaları en aza düşürmek ve eşitlik ve gelir eşitliği 

dağılımı yaratmak için uygulanmakta olan bir politikadır. 
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İktisat politikasının beraberinde para politikasını şekillendirir. 

Para politikası araçları faiz oranı ve para arzı olmakla beraber, 

maliye politikasının devlet gelirleri (söz gelimi vergiler ve 

harçlar) ve devlet harcamaları ile alakalı olarak uygulanmış 

olduğu söylenebilir. Bununla beraber, devlet kredileri maliye 

politikasının araçları olarak da düşünülebilir. Maliye politikası 

araçlarını kullanma yolları bankacılık sektörü için özellikle 

zararlı olmamalıdır. Aslında, maliye politikası bir bütün olarak 

reel sektörü (mal ve hizmet pazarı) etkiler. Ancak, politikaların 

reel sektöre etkisi de belirli bir gecikmeyle bankacılık 

piyasasına yansımaktadır. Hükümetin kendi gelir ve gider 

kalemlerini yönetmek için Merkez Bankası aracılığı 

ile uyguladığı bu ekonomik araçlar, özellikle cari dönemin 

beklentisiyle “istenilen büyüme” nin hedef göstergeleri 

tarafından belirlenmektedir (https://tr.wikipedia.org/wiki/ 

Maliye_politikas%C4%B1). 

Salgından kaynaklanan ekonomik gerilemenin ardından, temel 

olarak para politikası önlemleri uygulayan ülkeler de büyük 

ölçekli maliye politikaları uygulamaya başlamışlardır. Maliye 

politikası önlemleri sayesinde salgından etkilenen insanlara ve 

iş yerlerine acil destek sağlanmalıdır. Ekonomik hasarın 
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kapsamı ve sürekliliği hükümetlerin ani şokla nasıl başa 

çıktıklarına bağlı olacaktır. Salgının gelişen doğasına bağlı 

şekilde, uzun süreli ekonomik zararı engellemek için ek mali 

teşvikler gerekebilir. Hükümetlerin en önemli görevi, COVİD-

19virüs patlaması gibi acil durumlarda açıkça görülen 

halklarının refahını korumaktır. Hükümetler için öncelik, 

insanların toplumda enfeksiyona uğramasını önlemek ve 

hastaları iyileştirmektir. Artan sağlık maliyetleri, ülkede ve 

dünyada hayat kurtarabilir (Gaspar ve Mauro, 2020). Bu global 

salgın sırasında ülkelerin sağlık sistemlerine yatırım yapmış 

oldukları, sağlık harcamalarının önemi ve bir ülkenin 

bütçesinde ne kadar yer olabileceği açıktı. Düşük gelirli 

ülkeler, karşılayamayacakları sağlık bakım masraflarını finanse 

etmek için acilen sıfır faizli hibe ya da kredilere ihtiyaç 

duyarlar. Bu ülkelerde ortaya çıkan sorunlar esasında bütün 

dünya için bir sorun haline geliyor. Ebola gibi geçmiş 

salgınlardan elde edilen deneyimler, hastalığı yaşamakta olan 

ülkeler için acil finansal desteğe ihtiyaç duyulduğunu ve 

hastalığın yayılmasını kontrol etmek için sağlık sistemlerinden 

desteğe ihtiyaç duyduğunu göstermiştir. 
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 Düşük gelirli hane halklarına havale etmek, tüketimi 

destekleyebilir ve minimum yaşam standardını koruyabilir. 

Hükümetler yalnızca salgından etkilenenleri korumayı değil, 

hem de onlara daha fazla mali destek sağlamayı da 

düşünmelidir Krizden etkilenen iş yerleri için ücret 

sübvansiyonları kademeli iflasların ve büyük işten 

çıkarılmaların önlenmesine yardımcı olabilir. Geniş tabanlı bir 

mali teşvik, toplam talebi desteklemeye yardım edecektir. 

Yatırımlardaki artış ya da ekonomideki vergilerin azaltılması 

da dâhil olmak üzere alternatifler, krizin gelişen doğasına ve 

finansal sektörün mevcudiyetine bağlı olacaktır. COVID-19'un 

patlak vermesi, arzlarda önemli bir azalma sebebiyle ortadan 

kalkacak olsa da, küçüktür, ancak hızlanan yatırımlar ya da 

diğer gönüllü önlemler problemleri azaltabilir. 

Hane halkı ve iş yerleri için vergi indirimi sağlamak ekonomik 

dezavantajları ele almak için önemlidir. Bu alanda akla gelen 

ilk önlemler arasında ulaşım, turizm ve havacılık gibi en hassas 

bölge ve sektörlerdeki şirketler için vergi yükünün azaltılması, 

etkilenen sektörlerdeki iş yerleri için gelir vergisi ertelemesi ve 

KDV'nin sağlanması, şirketler için vergilendirmenin 

basitleştirilmesi ve sosyal güvenlik primlerini geçici olarak 



 
 39 

askıya almak. Bu (Gaspard ve Mauro, 2020) olarak 

listelenebilir. Hükümetler ayrıca, bir acil durum çökene kadar 

en fazla etkilenen kişi ve şirketlere zamanında, hedefli ve 

geçici nakit akışı desteği sağlayabilir (Gaspar ve Mauro, 2020). 

Örneğin, çocukları evde olduğu için kalmasına izin verilen 

çalışanlara ücret desteği vermek, bu da virüse en çok maruz 

kalan insanların olmasına izin vermek. Bu süreçte, işsizlik 

sigortası yardımlarının artırılması, sosyal güvenlik ağlarının 

genişletilmesi ve düşük gelirli aileler ve işsiz olanlar için, 

özellikle de savunmasız gruplar için fırsatların genişletilmesi 

gibi nakit ve ayni transferlerin genişletilmesi de önemlidir 

(Gaspar ve Mauro, 2020). 

Aşağıda COVID-19'un ekonomik etkisini azaltacak 7 

maliye politikası örneği verilmiştir: 

1. Hedeflenen sağlık önlemleri: 

• sağlık çalışanları için ek prim 

• aylık ek maaş 

• tüm hanelere maske sağlamak 
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3. Hane halkları için finansal önlemler: 

 

• direk olarak nakit desteği 

• elektrik, su ödemelerinin askıya alınması 

• sigortasız haneler için tıbbi destek 

 

4. Güçlü finansal destek: 

 

• sübvansiyonlu kısa vadeli istihdam desteği 

• şirketler için hızlandırılmış amortisman 

• turizm, konaklama ve havacılığa özel finansal destek 

• İşletmeler için geniş finansal yardım 

• çalışan destekleri 

• vergi iadeleri 

• düşük faizli krediler 

4. Genel finansal teşvik paketleri 

5. Sosyal güvenlik ödemelerinin askıya alınması 

6. Parasal teşviklerin genel paketi 

7. Küresel / bölgesel afet sigortası / acil finansman 

seçeneğinin başlatılması 
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• IMF, Dünya Bankası, AB Acil Durum Fonları 

(Baldwin ve Mauro, 2020: 27-28). 

Ülkemizde, yeni COVİD-19virüs COVID-19'un olumsuz 

ekonomik etkilerini azaltmak amacı ile para politikasının bir 

parçası olarak atılan adımların ardından maliye politikalarının 

bir parçası olarak “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı verilen bir 

destek önlemleri paketi uygulamaya konulmuştur. Bu pakette 

yer alan önlemler aşağıda belirtilen gibidir: 

• Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında belirli 

sektörlerdeki ödemelerin altı ay süreyle kısa ve stopaj 

KDV ve SGK katkılarıyla ertelenmesi, 

• Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmaz, 

• Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında altı aylığına otel 

kiralaması için irtifak hakkı sağlanmasının ve gelir 

payının ödenmesinin ertelenmesi, 

• Yurtiçi havayolu taşımacılığında KDV oranının 3 ay 

boyunca% 1'e düşürülmesi, 

• Ana kredi borcunun geri ödenmesinin ertelenmesi ve 

nakit akışları bankalar tarafından en az üç ay boyunca 
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değer düşüklüğüne uğramış şirketlerin faizlerinin 

ertelenmesi, 

• İhracatçıya hisse senedi finansman desteği sağlamak, 

• Halkbank kredi tüccarlarına ödenen anapara tutarının 

ve faizin, işlerinin olumsuz etkisi sebebiyle Nisan, 

Mayıs ve Haziran aylarında 3 ay süreyle faizsiz olarak 

ertelenmesini, 

• 25 milyar 50 ila 50 milyar ₺ arasında kredi teminat 

fonu limitinde artış, 

• Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yükümlülüklerini 

yerine getirmeyen şirketlerin kredi kayıtlarında 

“mücbir sebep” kaydı, 

• Asgari ücret için devamlı destek, 

• Esnek ve uzaktan çalışan modellerin verimliliğini 

artırmak, 

• Kısa bir çalışma kılavuzu hazırlandı, 

• En düşük emekli aylığını 1.500 lire çıkarmak, 
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• Nisan ayı başında emeklilere tatil bonusu ödenmesi 

ve direk olarak hesaplarına promosyon ödemesi 

yapılması, 

• Muhtaç ailelere belirlenmiş kriterlere uygun olarak 2 

milyar ek finansal yardım tahsis etmek, 

• Tazminat süresinde 2 aydan 4 aya artış, 

• Sadece 80 yaş üstü yaşlılar için sosyal ve evde bakım 

hizmetlerinden oluşan periyodik bir takip programı 

başlatılmıştır. 

Alınan tedbirlerin ardından, kamu bankaları ekonomiyi 

kolaylaştıracak yeni fırsatlar da yaratmışlardır. Kurumsal ve 

ticari şirketlerin, özellikle KOBİ'lerin işletme sermayesi 

ihtiyaçları kapsamında “Sürekli Kredi Desteği” uygulanmıştır. 

Böylece şirketler kredileri uygun finansman şartlarında 

kullanabilecektir. Bu önlemlerin salgın sonrası dönemde 

ülkemizde alınacağını söyleyebiliriz. 

G-20 ülkelerinin COVID-19 salgını ile alakalı aldığı mali 

tedbirlerin de zamanında tamamlandığı söylenebilir. Ancak 

alınan önlemler global mali krizden daha düşük. Hastalık 

salgınlarının geçici doğası dikkate alındığında, mevcut krizin 
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daha kısa olması beklenmektedir. Bununla beraber, virüs 

dünyaya yayıldıkça, 2020'de kabul edilecek bütçe önlemlerinin 

diğer ülkelerde piyasa güvenini artırmak ve tutarlı ve 

senkronize global finansal teşvikler yaratmak 

için güçlendirilmesi beklenmektedir. 

Sınırlı iç politika fırsatlarına sahip gelişen teknolojiyi ülkeler 

tarafından alınması gerekli olan önlemler esas 

olarak global büyümeye bağlıdır. Dış talep için olumsuz 

talep, gelişen teknolojiyi pek çok ülkenin ticaret ve 

finansman şartları. Gelişmekte olan ülkelerin büyüme 

potansiyeli yüksek borç ve sınırlı döviz kuru esnekliği ile 

sınırlıdır. Bu anlamda, bir kriz sırasında maliyet düzeltme 

giderleri ve finansal destek gerekecektir. Güçlü ekonomilerden 

ve global finans kuruluşlarından zamanında ayrıcalıklı finansal 

destek bu krizi azaltacaktır. 
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3. VİRÜS YÜZÜNDEN OLUŞAN FİNANSAL 

ENFLASYON İLE DÖVİZ KURU DEĞİŞİMİ 

3.1. Enflasyon Her Zaman ve Her Yerde Parasal Bir 

Olgudur 

 

1950'ler ve 1960'lara gelindiğinde, makro ekonomistlerin çoğu, 

parasal faktörlerin rolünü küçümseyen makroekonomik 

dalgalanmaların fikir birliği görüşüne yaklaşmıştı. Bu 

konsensüsün çoğu, Büyük Buhranın kaynağı olarak Büyük 

İstihbarat ve Keynes'in Genel İstihdam, Faiz ve Fiyatlar 

Teorisi'nin ardından Büyük Depresyonun kaynağı olarak mali 
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talebin eksikliğini ve mali faktörlerin olası çareler olarak 

rolünü vurguladı. Aksine, Milton ve diğerleri “parasalcı” 

geleneği olarak bilinen araştırmalar (Friedman ve Meiselman, 

1963: 165-268; Friedman ve Schwartz, 1963a, b: 32-64), para 

politikası kararlarının zayıf olması ve daha genel olarak para 

arzındaki büyümenin toplam ekonomik faaliyetin ve özellikle 

enflasyonun kilit belirleyicisi olduğunu savundu. 

 Zamanla, bu çalışma ve Friedman’ın 1960'lardaki genişleyici 

para politikasının yüksek enflasyona ve yüksek faiz oranlarına 

yol açacağına dair tahminleri (Friedman, 1968:1-17), ekonomi 

mesleği ve neredeyse tüm ekonomistler üzerinde büyük bir 

etkiye sahiptir.  

Friedman’ın ünlü enflasyon atasözü “Enflasyon her zaman ve 

her yerde parasal bir fenomendir” ile sonuçlandı (Friedman 

1963:17), eğer enflasyon fiyatlarda istikrarlı bir artışa işaret 

ediyorsa seviyesi ( Mishkin, 2010a:3).  

Friedman’ın atasözü ile yapılan genel anlaşma, tüm 

iktisatçıların para büyümesinin enflasyon hakkında en 

bilgilendirici bilgi olduğu görüşüne abone olduğu anlamına 

gelmiyor, bunun yerine nihai enflasyon kaynağının aşırı 

genişlemeci para politikası olduğu anlamına geliyordu. 
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Özellikle, bu düşünce çizgisinin önemli bir damgasını merkez 

bankacılarının enflasyonu kontrol altında tutmanın kendi 

sorumlulukları olarak kabul ettikleri ortaya koymuştur 

(Friedman 1963:17). 

3.2. Döviz Kuru ve Uluslararası Ekonomik Koşullar 

 

Daha küçük açık ekonomilerden gelen birçok gözlem göz 

önüne alındığında, doğal bir soru, döviz kuru hareketlerini ve 

yurtdışındaki ekonomik koşulları kontrol ettiğimizde 

sonuçların ne kadar sağlam olduğu. Örneğin, döviz kuru 

amortismanı üretimi artırma eğilimindedir ve rekabet 

edebilirliği ve kârı artırarak kurumsal bilançoların onarımına 

yardımcı olabilir (Tablo 1). 

Daha genel olarak, ihracata dayalı toparlanma bir finansal 

krizden tipik bir kaçış yoludur. Bu mekanizmaları kontrol 

etmek için, regresyonlarımıza, her seferinde bir tane, gerçek 

efektif döviz kuru, bir ülkenin ticaret koşullarının bir ölçüsü, 

küresel GSYH’deki büyüme ve ihracatın ithalatı karşılama 

oranını dâhil ediyoruz. Tüm değişkenler kriz döneminde 

ölçülür. Finansal krizle bağlantılı bir gerileme sırasında döviz 

kurunun değer kaybının sonraki iyileşme için faydalı olduğu 
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ortaya çıktı. Benzer şekilde, ticaret açısından bozulma 

rekabetçiliği arttırır ve toparlanmanın gücü üzerinde olumlu bir 

etkisi vardır(Mishkin,2010a:3). 

Tablo 1 Çin 2010-2020 zirvelerine göre GSYİH kayıplar 

 

Kaynakça: Tranding Economics 2020 

3.3. Corona Virüsü Küresel Ekonomiyi Etkilemesi 

Dünyada, çoğunlukla Çin'de en az 21.000 kişiyi etkileyen 

Corona virüsünün küresel ticaret üzerinde etkisi vardır. 

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin ile ticaret yapan 

yabancı şirketlerin ve havayolu şirketlerinin satışları düştü. 

Çinli şirketlerin seyahat yasakları ve uçuşların askıya alınması 

nedeniyle katılamadığı Singapur Havacılık Fuarı iptal edildi. 
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Danimarka'da dünyadaki vizon üretiminin yüzde 40'ını 

karşılayan 1500 üretici, Çinli alıcıların yetersizliği nedeniyle 

yaklaşık 2 milyon kürkün açık artırmasını erteledi. Dünya 

çapında seyahat verileri toplayan OAG, bilet satışlarındaki 

düşüş nedeniyle Çin'e gidiş-dönüş en az 25 bin uçuşu iptal etti. 

(https://www.dw.com/en/ekonomide-koronavir%C3%BCs-

etkisi-hem-tehdit-hem-f%C4%B1rsat/a52624949).Çinli 

müşterilere gıdadan araca, sinema biletlerinden diğer ürünlere 

kadar pek çok üründe sahip olan küresel şirketler de COVİD-

19 virüsünden etkileniyor. Tayland ve Asya'daki birçok turizm 

bölgesi, Çin'in grup tatilleri nedeniyle yüzde 30 gelir kaybetti. 

Yabancı işadamları da uluslararası seyahatlerini iptal ediyorlar. 

Şirketler, Çinli turist sayısındaki düşüşten şikâyet ediyor. 

İtalya'nın turizm gelirinin Corona virüsü korkusu nedeniyle 5 

milyar dolar azalması bekleniyor. Çin yeni yılı için vitrinlerini 

süsleyen firmalar, bu yıl zengin Çinli turist sayısının azlığından 

şikâyet ediyorlar. Merkezi Milano'da bulunan Ulusal Moda 

Odası, 2020 yılının ilk altı ayında tekstil satışlarında yüzde 

1,8’lik bir düşüş beklendiğini belirtti. Ancak satışlarda% 3'lük 

bir artış öngörülüyor. Dünya çapında lüks tüketim malları 

satışlarının üçte biri Çinli turistlerdir. İtalya'da Çinli turistler 

Rusların, Arapların ve Amerikalıların toplamından daha fazla 
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para harcıyor. ABD'nin ve gümrük vergisi krizinin etkilerini 

yaşayan Çin, Afrika domuz gribinin hayvancılık sektörü 

üzerindeki etkileriyle de mücadele ediyor, bu da insanları 

etkilemiyor, ancak domuzların toplanmasına neden oluyor.  

 Corona virüsünün çıkış noktası Wuhan şehrinde ve 

restoranların, sinemaların ve halka açık etkinlik yerlerinin 

kapalı olduğu Hubei eyaletinde kapalı. Dükkânların kapalı 

olduğu birçok şehirde ekonomi durmaktadır. Üretim merkezi 

olan Wuhan'da, öncelikle bilgisayar ve televizyon ekranlarında 

kullanılan sıvı kristal ve ışık yayan diyot panellerin üretiminde 

de sorunlar var. Teknoloji araştırma merkezi IHS Market’e 

göre, bu aksama imalat şirketlerinde arz problemleri nedeniyle 

fiyatları artırdı. Çinli yetkililer ülkenin virüsün ekonomik 

etkisinin üstesinden geleceği mesajını göndermelerine rağmen, 

uzmanlar son krizin bu yılki büyümede% 1'e varan bir düşüşe 

neden olabileceğini ve büyüme oranının% 5,2'ye 

düşebileceğini söylüyor. Geçen yıl Çin'in yüzde 6,1'lik 

büyümesi on yılların en düşük seviyesindeydi. Corona virüsü 

nedeniyle küresel ekonomideki büyümenin de yüzde 0,2 ila 0,4 

oranında düşmesi beklenmektedir. Çin'de, 2003'teki şiddetli 

akut solunum yetmezliği sendromu da SARS salgınından 
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ekonomik olarak etkilenmiş, ancak hızla iyileşmiş ve virüsün 

küresel ekonomi üzerindeki etkisi sınırlı kalmıştır. Bununla 

birlikte, bu kez iyileşme hızlı olmasına rağmen, küresel etkiler 

SARS döneminden daha şiddetli olabilir. Çünkü Uluslararası 

Para Fonu IMF verilerine göre Çin, küresel ekonominin yüzde 

16,3'ünü kontrol ediyor. 2003 yılındaki SARS salgında bu oran 

yüzde 4,3 idi. Çin, petrol de dâhil olmak üzere birçok ürünün 

en büyük ithalatçısıdır. Brent petrolünün varil fiyatı, Çin'den 

gelen talep düşüşü nedeniyle 70 dolardan 55 dolara düştü. 

Petrol fiyatlarındaki düşüş Batı tüketicisi için daha ucuz benzin 

anlamına gelse de, Endonezya gibi eğitim, sağlık ve sosyal 

hizmetler için petrol gelirini kullanan ülkeleri olumsuz 

etkilemekte, uzmanlar petrol talebinin ve fiyatlandırmasının 

ulaşım ve sanayi hızına bağlı olduğunu vurgulamaktadır 

(https://www.amerikaninsesi.com/a/corona-

vir%c3%bcs%c3%bc-k%c3%bcresel-ekonomiyi-nas%c4%b1l-

etkiledi-/5273497.html). Tablo 2 de Corona virüsü yayılan en 

yaygın ülkelere belirtilmektedir. 
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Tablo 2 Corona Virüsü Yayılan En Yaygın Ülkeler 

Ülkeler Vaka Sayısı 

Birleşik Krallık 2.036429 

Brezilya  802.828 

Rusya 510.761 

Hindistan 297.535 

Amerika Birleşik Devletleri 294.401 

İspanya 242.707 

İtalya 236.305 

Peru 214.788 

Fransa 193.219 

Almanya 187.226 

Türkiye 175.218 

Kaynakça: Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for 

Systems Science and Engineering (CSSE).  Erişim Tarihi 18.03.2020 . 

Bu tablodan yola çıkarak corona virüsünden en çok zarar gören 

10 ülkenin döviz kuru değişimini incelenmektedir. İlk 10 a 

Birleşik Krallık, Brezilya, Rusya, Hindistan, Amerika Birleşik 

Devletleri, İspanya, İtalya, Peru, Fransa, Almanya ve 

kıyaslanma için Türkiye alınmaktadır. 
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Tablo 3 Peru GSYİH 2010-2020 Verileri 

 

        Kaynakça: Tranding Economics 2020 

Peru'daki GSYİH Büyüme Oranı, 2002'den 2020'ye kadar 

ortalama yüzde 1,14 oldu ve 2008'in ikinci çeyreğinde tüm 

zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 3,20'ye ve 2020'nin 

ilk çeyreğinde yüzde -5'lik rekor bir seviyeye ulaştı. Bu sayfa - 

Peru GSYİH Büyüme Oranı - artı önceki sürümler, tarihsel 

yüksek ve düşük, kısa vadeli tahmin ve uzun vadeli tahmin, 

ekonomik takvim, anket fikir birliği ve haberler. Peru GSYİH 

Büyüme Hızı - değerler, geçmiş veriler ve grafikler - en son 

Haziran 2020 tarihinde güncellenmiştir (https://trading 

economics.com/peru/gdp-growth). 
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Tablo 4. Peru Temel Enflasyon Oranı 2012-2020 

 

Kaynakça: Tranding Economics 2020 

Peru'nun yıllık enflasyon oranı Mayıs 2020'de bir önceki ayın 

yüzde 1,72'sinden ve merkez bankasının yüzde 1 ila 3 

arasındaki hedef aralığının orta noktasının hemen altında olan 

yüzde 1,78'e yükseldi. Aylık bazda, tüketici fiyatları Nisan 

ayında yüzde 0,10 artışla yüzde 0,20 arttı (https://trading 

economics.com /peru/inflation-cpi). 
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Tablo 5.  İtalya GSYİH 2010-2020 

 

      Kaynakça: Tranding Economics 2020 

İtalya’nın GSYİH'si, Mart ayında 2020 Mart ayına kadar üç 

ayda çeyrekte yüzde 5,3 daraldı. Bir önceki dönemde 

durgunluğa girerek yüzde 0,2 oranında aşağı yönlü bir daralma 

izlemiştir. 1995 yılında karşılaştırılabilir kayıtların 

başlamasından bu yana en dik kasılma olmuştur. Yıllık bazda 

ekonomi yüzde 5,4 daralmış, yüzde 4,8'lik düşüşün ön 

tahminlerinden daha fazladır ve 2019 sonunda yüzde 0,1'lik 

genişleme sonrasında gerçekleşmiştir (https://tradingeconomics 

.com/analytics/indicators.aspx ?country=italy).   
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Tablo 6. İtalya Enflasyon Oranı 2000-2020 

 

 

      Kaynakça: Tranding Economics 2020 

İtalya'daki tüketici fiyatlarının, 2020 Mayıs ayında, bir önceki 

ayda büyüme göstermediği ve piyasa beklentileri 

doğrultusunda yıllık bazda yüzde 0,1 oranında düşmesi 

bekleniyor. Bu, 2016 yılının Ekim ayından bu yana tüketici 

fiyatlarındaki ilk düşüştü, bu da büyük ölçüde düzenlemeye 

tabi olmayan enerji ürünleri fiyatlarında gözle görülür bir düşüş 

(yüzde -12,2'ye karşı yüzde -7,6). Enerji ve işlenmemiş gıdaları 

hariç tutan yıllık çekirdek enflasyon oranı, bir önceki ayın 

yüzde 0,8'inden yüzde 0,9'a yükselecek. Sadece enerji hariç 

tutulduğunda enflasyon Nisan ayında yüzde 1'den yüzde 1,1'e 

yükseldi. Aylık bazda, tüketici fiyatlarının bir önceki aya göre 
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yüzde 0,1'lik bir kazançtan yüzde 0,1 düşmesi bekleniyor 

(https://tradingeconomics.com/analytics/indicators.aspx?countr

y=italy). 

Tablo 7. Hindistan  GSYİH 2010-2020 

 

Kaynakça: Tranding Economics 2020 

Hindistan'ın GSYH Büyüme Hızının bu çeyrek sonunda yüzde 

-7,20 olması bekleniyor. İleriye baktığımızda, Hindistan'daki 

GSYİH Büyüme Hızının 12 ay içinde 1,10 seviyesinde 

olacağını tahmin ediyoruz. Ekonometrik modellerimize göre, 

uzun vadede Hindistan GSYİH Büyüme Hızının 2021'de yüzde 

1,20 ve 2022'de yüzde 1,00 civarında seyredeceği tahmin 

edilmektedir (https://tradingeconomics. com/india/gdp-growth). 
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Tablo 8. Hindistan Enflasyon Oranı 2012-2020 

 

Kaynakça: Tranding Economics 2020 

 

Hindistan'ın perakende fiyat enflasyonu, Mart 2020'de, yüzde 

5,91'lik bir ön tahminle, bir önceki yılın aynı dönemine göre 

yüzde 5,84'e geriledi. Enflasyon giyim ve ayakkabılar için 

neredeyse hiç değişmezken, fiyatlar gıda ve içecekler için daha 

yumuşak bir hızda yükseldiğinden ve Kasım ayından bu yana 

en düşük orantı. Bu arada, yakıt ve ışık ve tava, tütün ve sarhoş 

edici için maliyet daha hızlı ilerledi. Hindistan hükümeti, 

COVID-19 salgınının yayılmasını kontrol altına alma çabaları 

nedeniyle kilit altında olduğu için Nisan ve Mayıs ayları için 

perakende enflasyon rakamları açıklamamıştır. İstatistik 

bakanlığı, 19 Mart'tan bu yana askıya alınan kişisel ziyaretler 
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yoluyla verilerin genellikle 1.114 kentsel pazardan ve 1.181 

köyden toplandığını söyledi (https://tradingeconomics.com 

/india/inflation-cpi). 

Tablo 9. İspanya GSYİH 2010-2020 

 

 

               Kaynakça: Tranding Economics 2020 

İspanya ekonomisi 2020 yılının ilk üç ayında çeyrekte yüzde 

5,2 daraldı. Covid-19 salgını hükümeti Mart ortalarında 

kilitleme önlemleri uygulamaya zorladığı için, bu seri 1995'te 

başladığından beri en dik kasılma oldu. GSYİH yıllık bazda 

yüzde 4,2 oranında düşerek, yüzde 3,2'lik düşüş 

beklentilerinden daha kötü oldu (https://tradingeconomics. com 

/spain/gdp). 
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Tablo 10. İspanya Enflasyon Oranı 2012-2020 

 

 

  Kaynakça: Tranding Economics 2020. 

İspanya'da tüketici fiyatları, bir önceki ayın yüzde 0,7'lik 

düşüşünü takiben, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 

0,7'lik bir düşüşün ardından yüzde 0,9 düştü ve yüzde 1'lik bir 

düşüşün ön tahminlerine kıyasla. Fiyatlar ulaşım için düşmeye 

devam etti (Mayıs ayında% -8'e kıyasla -6.8%); konut ve 

altyapı hizmetleri (% -6 -% -6.6) ve rekreasyon ve kültür (% -

0.1, Nisan ayındaki ile aynı). Ayrıca, yiyecek ve alkolsüz 

içecekler için maliyet hafifletildi (% 3.5'e karşı% 4); giyim ve 

ayakkabı (% 0.9 ve% 1); iletişim (% 0,4'e karşı% 0,7) ve 

eğitim (% 0,8'e karşı% 0,9). Uyumlaştırılmış tüketici fiyatları 

endeksi bir önceki yıla göre% 0.9 düşüşle% 0.7 düşüş 
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kaydetti. Aylık bazda tüketici fiyatları, önceki tahminlere 

paralel olarak büyüme göstermedi. COVID-19 özel eşya grubu 

hizmetlerine dahil olan ürünlerin fiyatları, 1'den sonra Mayıs 

ayında bir ay öncesine göre büyüme göstermedi. Yüzde 

1. Ayrıca, Nisan ayında yüzde 1,5'luk bir düşüşün ardından 

hizmetlerin değişmedi (https://tradingeconomics.com/spain/ 

inflation-cpi). 

Tablo 11. Almanya GSYİH 2010-2020 

 

Kaynakça: Tranding Economics 2020.  

Almanya ekonomisi, bir önceki dönemde yüzde 0,1'lik bir 

düşüşün ardından ve durgunluğa girmesinin ardından, üç aylık 

dönemde Mart 2020'ye kadar yüzde 2,2 küçüldü. Bu, COVID-

19 salgını tutma çabaları birçok işletmeyi kapatmaya ve 

insanları evde kalmaya zorladığı için, 2009 yılının ilk 
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çeyreğinden bu yana GSYİH'daki en dik kasılma ve Alman 

birleşmesinden bu yana ikinci en dik kasılma oldu. Hane halkı 

tüketimi bir önceki çeyrekte değişmeden sonra yüzde 3,2 

azalırken, makine ve ekipmana yapılan sabit yatırım yüzde 6,9 

(4Ç'de yüzde -2,0'a) geriledi ve diğer ürünlerde yüzde 0,3 

(yüzde 1,1'e) geriledi. Net ticaret, ihracat ve ithalat düştükçe 

GSYH'ye de olumsuz katkıda bulunmuştur. Devlet harcamaları 

çok az değişti (yüzde 0,2'ye karşılık yüzde 0,1) 

(https://tradingeconomics.com/ germany/gdp). 

Tablo 12. Almanya Enflasyon Oranı 2012-2020 

 

 

Kaynakça: Tranding Economics 2020 
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 Almanya'daki yıllık enflasyon oranının Mayıs 2020'de bir 

önceki aya göre yüzde 0,9'dan yüzde 0,6'ya gerilemesi 

bekleniyor. Enerji enflasyonunda yüzde 8,5 (Nisan ayında 

yüzde -5,8) düşüş olurken, gıda enflasyonu yavaşladı (yüzde 

4,5'e karşılık yüzde 4,8) nedeniyle 2016 yılı Eylül ayından bu 

yana en düşük enflasyon oranıdır. Öte yandan enflasyon hem 

hizmetler (yüzde 1,3) hem de kiralar (yüzde 1,4) için yatay 

seyretmiştir. Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0,1 

azaldı. Uyumlaştırılmış endeks, bir önceki yılın aynı dönemine 

göre yüzde 0,5 oranında artarken, ayda değişmedi 

(https://tradinge conomicscom/germany inflation-cpi). 

Tablo 13. Brezilya GSYİH 2010-2020 

 

           Kaynakça: Tranding Economics 2020. 
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Brezilya ekonomisi, 2020 yılının ilk üç ayında çeyrekte yüzde 

1,5 oranında daralmış ve bir önceki dönemde yüzde 0,4'lük 

aşağı yönlü büyüme ve buna karşılık gelen piyasa tahminlerini 

izlemiştir. COVİD-19virüs pandemisinin ortasında 2016'dan bu 

yana ilk kasılma ve 2015'in ikinci çeyreğinden beri en dik 

kasılma olmuştur. Hizmet faaliyetleri, bir önceki çeyrekte 

yüzde 0,7'lik genişleme sonrasında yüzde 1,6 daralarak ticaret 

(% -0,8'e karşı -0,2), nakliye ve depolama (% -2,4'e karşı% 

1,5), bilgi ve iletişim (% -1,9'a karşı 1,6) mali ve sigorta 

faaliyetleri (% -0,1 -% 0,8) ve kamu yönetimi, sağlık ve sosyal 

güvenlik (% -0,5 -% 1). Ayrıca, sanayi sektörü 2019'un son 

çeyreğinde durduktan sonra, esas olarak madencilik (% 0,7'ye 

karşı% 0,7), imalat (% -1,4'e karşı% 0,1) ve inşaat (% -2,4'e 

karşı% -2,3) nedeniyle yüzde 1,4 küçüldü). Geçen yılın aynı 

dönemine göre GSYİH, 2020'den bu yana en fazla yüzde 0,3 

oranında geriledi. (https://tradingeconomics .com/brazil/gdp).  
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Tablo 14. Brezilya Enflasyon Oranı 2012-2020 

 

 

 

Kaynakça: Tranding Economics 2020 

Brezilya'nın yıllık enflasyon oranı Mayıs 2020'de bir önceki 

ayın yüzde 2,4'ünden yüzde 1,88'e geriledi, ancak yüzde 1,8'lik 

piyasa beklentilerinin biraz üzerinde. Bu, Ocak 1999'dan bu 

yana, özellikle de COVİD-19virüs pandemisinin ortasında 

yakıt fiyatlarındaki düşüş nedeniyle hükümetin orta puan 

hedefinin yüzde 4 altında olan en düşük enflasyon oranı 

oldu. Aylık bazda, tüketici fiyatları Mayıs 1998'de Ağustos 

1998'den bu yana görülen en büyük düşüş olan yüzde 0,38 

geriledi  (https://tradingeconomics.com/brazil/inflation-cpi). 
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Tablo 15. Fransa GSYİH 2010-2020 

 

 

                  Kaynakça: Tranding Economics 2020 

Fransız ekonomisi, 2020 yılının ilk üç ayında çeyrekte yüzde 

5,3 daraldı. Yine de, ülkenin sivil huzursuzluk, öğrenci 

protestoları ve genel grevlerle uğraştığı 1968'in ikinci 

çeyreğinden bu yana GSYİH'daki en büyük daralmadır. Fransa, 

17 Mart'tan itibaren uygulanan COVİD-19virüs kısıtlayıcı 

tedbirlerin tüketici harcamalarını (yüzde -5,6), kamu 

harcamalarını (yüzde -2), yatırımları (yüzde -10,5), ihracatı 

(yüzde -6,1) ve ithalatı azalttığı için 2009'dan beri ilk kez 

durgunluğa girdi. (Yüzde -5.7). Hükümet, ekonominin 2020'de 

en az yüzde 8 küçülmesini bekliyor ve firmalara ve çalışanlara 

yardımcı olmak için 110 milyar € veya GSYİH'nın yüzde 4'ü 
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değerinde bir teşvik paketi başlattı (https://trading 

economics.com /france/gdp). 

Tablo 16. Fransa Enflasyon Oranı 2012-2020 

 

                   Kaynakça: Tranding Economics 2020 

Fransa'daki yıllık enflasyon oranı Mayıs ayında yüzde 0,2 olan 

ve Nisan ayında yüzde 0,3 olan bir oranın ardından 2020 

yılının Mayıs ayında yüzde 0,4'e yükseldi. Enflasyondaki hafif 

artış, daha yüksek hizmet fiyatlarından (Nisan ayında yüzde 

0,6'ya karşı yüzde 0,6) ve tütüne (yüzde 13,9'a karşı yüzde 

13,7) kısmen enerji maliyetindeki bir düşüşle dengelenmiştir 

(yüzde -11'e karşı yüzde -8,6) ve mamul mallar (yüzde -0,7 - 

yüzde -0,5) ve gıda ürünleri fiyatlarındaki yavaşlama (yüzde 

3,5 - yüzde 3,7). Aylık bazda, tüketici fiyatları yassı ölçümün 
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ilk tahminlerine göre yüzde 0,1 arttı. Ülke, 8 haftalık COVİD-

19virüs kilitlenmesini Mayıs ortasından itibaren yavaşça 

kaldırmaya başladı. Uyumlaştırılmış endeks, aylık% 0,2 ve 

yıllık% 0,4 artış gösterdi (https://tradingeconomics.com/ 

france/inflation-cpi). 

Tablo 17. Amerika Birleşik Devletleri GSYİH 2010-2018 

 

                  Kaynakça: Tranding Economics 2020 

ABD ekonomisinin 2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5 

oranında küçüldüğünü ve yüzde 4,8'lik bir daralma 

tahmininden daha fazla olduğunu ve ülkenin tarihindeki en 

uzun büyüme dönemini sona erdirdiğini gösterdi. Covid-19 

salgını, birkaç eyaleti Mart ayı ortasında kilitlenme önlemleri 

almaya zorlayarak, milyonlarca insanı işten atarak 2008'in son 
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çeyreğinden bu yana GSYH’deki en büyük düşüş. Özel 

envanter yatırımı aşağı yönlü revize edilirken, kişisel tüketim 

ve iş yatırımları beklenenden daha az küçüldü. Yılın ikinci 

çeyreğinde, ekonominin% 40'a varan oranda daraldığı 

görülüyor. Bu, Mart ayında verilen "evde kalmak" 

siparişlerinin çeyrek boyunca uzatıldığı en büyük düşüş 

olacaktı. uzaktan çalışma veya iptal işlemleri yapılmaktadır 

(https://tradin geconomics.com/united-states/gdp-from-

utilities). 

Tablo 18. Amerika Birleşik Devletleri Enflasyon Oranı 2012-2020 

 

Kaynakça: Tranding Economics 2020 
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ABD'deki yıllık enflasyon oranı, Mayıs ayında% 0,3 olan ve% 

0,2'nin altındaki tahminlerin altında, Mayıs 2020'de% 0,1'e 

geriledi. 2015 yılı Eylül ayından bu yana en düşük enflasyon 

oranı, özellikle benzin maliyetindeki% 33,8'lik düşüş 

nedeniyle. Ayrıca, konfeksiyon fiyatları% 7.9 düştü ve birçok 

mağaza kapalı kaldıklarından ve Amerikalılar COVİD-19virüs 

kilitleme kısıtlamaları nedeniyle evde kalmak zorunda 

kaldıklarından ulaşım hizmetleri% 8.7 düştü. Öte yandan, gıda 

enflasyonu 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek 

olan% 4'e yükselirken, ev fiyatları gıda fiyatları% 4,8 arttı. 

Aylık bazda, tüketici fiyatları Nisan ayında% 0,8 düştükten 

sonra% 0,1 düştü ve düz okuma tahminlerine kıyasla. Motorlu 

taşıt sigortası, enerji ve konfeksiyon endekslerinde gıda ve 

barınak endekslerindeki dengeleme artışlarından daha fazla 

düşüş var. Yıllık çekirdek enflasyon% 1,2'ye geriledi, aylık 

endeks% 0,1 azaldı (https://tradingeconomics. com/united-

states/inflation-cpi). 

 

 

 



 
 71 

Tablo 19. Rusya GSYİH 2010-2020 

 

Kaynakça: Tranding Economics 2020 

Rusya'da GSYİH Büyüme Oranı 1995'ten 2019'a kadar 

ortalama yüzde 0,74'e ulaşarak 1999'un ilk çeyreğinde tüm 

zamanların en yüksek seviyesi olan% 4,10'a ve 1998'in üçüncü 

çeyreğinde% -5,40'lık rekor bir düşük seviyesine ulaştı. Bu 

sayfa - Rusya GSYİH Büyüme Oranı - artı önceki sürümler, 

tarihsel yüksek ve düşük, kısa vadeli tahmin ve uzun vadeli 

tahmin, ekonomik takvim, anket fikir birliği ve haberler. 

(https://tradingeconomics.com/russia/gdp). 
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Tablo 20. Rusya Enflasyon Oranı 2012-2020 

 

Kaynakça: Tranding Economics 2020 

 Rusya'da yıllık enflasyon 2020 yılının Mayıs ayında bir önceki 

aya göre% 3,1'den ve piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 

3'e geriledi. Gıda fiyatları Nisan ayında yavaşladı (yüzde 3,3'e 

karşılık yüzde 3,5) ve gıda dışı enflasyon istikrarlı (yüzde 2,8 

ile). Öte yandan, hizmet maliyeti daha hızlı arttı (yüzde 3'e 

karşılık yüzde 2,9). Aylık bazda, tüketici fiyatları Nisan ayında 

yüzde 0,8'lik kazancın ardından yüzde 0,3 arttı 

(https://tradingeconomics.com/russia/inflation-cpi). 

 

 



 
 73 

Tablo 21. Birleşik Krallık GSYİH 2010-2020 

 

Kaynakça: Tranding Economics 2020 

İngiltere'deki GSYİH Büyüme Oranı, 1955'ten 2020'ye kadar 

ortalama yüzde 0,59, 1973'ün ilk çeyreğinde tüm zamanların en 

yüksek yüzde 5'ine ve 1974'ün ilk çeyreğinde yüzde -2,70'lik 

rekor bir seviyeye ulaştı. değeri - İngiltere GSYİH Büyüme 

Oranı - artı önceki sürümler, tarihsel yüksek ve düşük, kısa 

vadeli tahmin ve uzun vadeli tahmin, ekonomik takvim, anket 

fikir birliği ve haberler (https://trading economics. com/united-

kingdom/gdp). 
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Tablo 22. Birleşik Krallık Enflasyon Oranı 2012-2020 

 

Kaynakça: Tranding Economics 2020 

İngiltere'nin tüketici fiyat enflasyonu, bir önceki ayda% 1.5 olan 

ve% 0.9'luk piyasa beklentilerinin biraz altında olan Nisan 

2020'de yıllık% 0.8'e geriledi. Bu, 2016 yılının Ağustos ayından 

bu yana, konut ve kamu hizmetlerindeki düşüşlerden (% -1.1'e 

karşı% 1.7), yetkililer enerji fiyat sınırlarını getirdikten sonra 

düzenlenmiş su temini, gaz ve elektrik maliyetlerinden 

kaynaklanan en düşük orantı. Diğer aşağı yönlü katkı, 

uluslararası petrol fiyatlarının tarihsel düşük seviyelere 

düşmesinden sonra Mart ve Nisan ayları arasında litre başına 

10,4 pens düşen benzin fiyatları ile motor yakıtlarının 

maliyetinden kaynaklanmıştır. Ülke 23 Mart'tan itibaren bir 

COVİD-19virüs kilidi uyguladığı için ulaşım hizmetleri de 
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azaldı (% -1'e karşı% 1.3). Ayrıca, enflasyon çeşitli mal ve 

hizmetler için yavaşladı (% 1.3'e karşılık% 2.5) ve yiyecek ve 

alkolsüz içecekler için (% 1.3'te) istikrarlıydı. Mal sahibi 

işgalcilerin konut maliyetleri enflasyon oranını da içeren TÜFE, 

mart ayında% 1,5 olan Nisan ayında% 0,9 olmuştur. 

(https://trading economics.com/united-kingdom/ inflation-cpi). 

Tablo 23.  Türkiye GSYİH 2010-2020 

 

        Kaynakça: Tranding Economics 2020 

Dünya Bankası'ndan alınan resmi verilere ve Ticaret 

Ekonomisi projeksiyonlarına göre, Türkiye'de Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 2019 yılında 740 milyar ABD Doları 

değerindeydi. Türkiye'nin GSYİH değeri dünya ekonomisinin 

yüzde 0,61'ini temsil etmektedir. 2020 yılında 650 milyar ABD 
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Doları civarında değerlendirilmiştir. Türkiye'nin ekonomisi 

2020 yılının ilk üç ayında çeyrekte yüzde 0,6 oranında 

büyüyerek bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında genişledi 

(https://tradingeconomics.com /turkey/gdp). 

Tablo 24. Türkiye Temel Enflasyon Oranı 2012-2020 

 

Kaynakça: Tranding Economics 2020 

Türkiye'de yıllık enflasyon oranı, bir önceki ayın yüzde 

10,94'ünden 2020 Mayıs ayında yüzde 11,39'a yükseldi. Gıda, 

içecek ve tütün (Nisan ayında yüzde 12,87'ye karşı yüzde 11,28) 

ve ulaşım (yüzde 6,69'a karşı yüzde 5,54) için maliyet daha hızlı 

artarken, konut ve kamu hizmetleri fiyatları azaldı (yüzde 

14,45'e karşı yüzde 14,52). Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, 

alkollü içecekler, tütün ve altın hariç tutulan yıllık çekirdek 
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enflasyon oranı Nisan ayında yüzde 9,93'ten yüzde 10,3'e 

yükselmiştir. Aylık bazda tüketici fiyatları, bir önceki aya göre% 

0,85 artarak yüzde 1,36 oranında arttı (https://tradingeconomics. 

com/turkey/inflation-cpi). 

Tablo 25: COVİD19 dan Etkilenen 10 Ülkenin GSYİH Büyüme Oranı ve 

Enflasyon Oranları 

Ülkeler GSYİH Büyüme Oranı % Enflasyon Orana % 

Birleşik Krallık -3.5 0.1 

Brezilya -1.5 1.88 

Rusya 0.6 3 

Hindistan 1.1 5.9 

ABD -2 0.8 

İspanya -5.2 -0.9 

İtalya -5.3 -0.1 

Peru -5 1.78 

Fransa -5.3 0.4 

Almanya -2.2 0.6 

Türkiye 0.6 11.38 

Kaynakça Trading Economic (2020) 

Tablo 25 de görüldüğü üzere GSYİH Büyüme oranına göre en 

düşük oran İtalya da Enflasyon oranı en yüksek olan ülke ise 

İspanya . 
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Tablo 26: Corona sonrası Haraketlilik Azalması 

Ülke Alışveriş ve 

Eğlence 

Market ve 

Eczane 

Park ve 

Bahçelere 

Toplu 

Taşıma 

İş 

Yerleri 

Ev 

Türkiye -75 -39 -58 -71 -45 +17 

İtalya -94 -85 -90 -87 -63 +24 

İspanya -94 -76 -89 -88 -64 +22 

Fransa -88 -72 -82 -87 -56 +18 

Almanya -77 -51 -49 -68 -39 +11 

İngiltere -85 -46 -52 -75 -55 +15 

ABD -47 -22 -19 -51 -38 +12 

Yunanistan -80 -41 -55 -76 -53 +20 

S. 

Arabistan 

-54 -24 -49 -75 -45 +23 

Kaynakça : Sözcü.com.tr 

Tablo 26 da görüldüğü üzere hareketlilik oranı azalması 

yüzden ülkemizde GSYİH gelirini de etkilemektedir bu durum. 
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3.4.  COVID-19 süresince IMF Rolü 

Virüsün fiziksel etkisi sağlık uzmanları tarafından 

belirlenmesine rağmen, IMF COVİD-19virüsün ekonomik 

etkisini azaltmaya yardımcı olan global bir kurumdur. Politik 

ve teknik tavsiyeye ilave olarak, IMF'nin bu tür acil 

durumlarda sağlayabileceği en büyük destek zamanında 

finansal yardımdır (Mühleisen, 2020). IMF salgın hastalığa 

dönüştükten sonra, virüsün ülke ve global ekonomi 

üstündeki etkisini sınırlamak için bir dizi politika önerisini 

açıkladı. Bir IMF politika notu, maliye politikasından 

ekonomik olarak etkilenen kişi ve firmalara acil destek 

çağrısında bulundu. Şu anda 80'den fazla ülkeden finansman 

başvurusu alan fonun gelecekte daha fazla kredi başvurusu 

yapması bekleniyor. IMF üyelerine bu salgınla ve bunun 

sonuçlarıyla başa çıkmak için gerekli tüm araçları kullanmaya 

hazır olduğunu açıkladı. IMF, doğal afetlere, salgın hastalıklara 

ve acil durumlara müdahale konusunda uzun bir geçmişe 

ve ayrıntılı tecrübeye sahiptir. Acil maddi yardımlar IMF 

destek taleplerinin ortalama % 20'sini oluşturmaktadır. Acil 

durum fonları, global rezervlerin yenilenmesi, kritik ithalatların 

uygulanması ya da hükümet bütçelerinin desteklenmesi için 
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acil durumlarda önemli olabilir (Mühleisen, 2020). Ebola 

virüsü Afrika ve Gine, Liberya ve Sierra Leone'nin bir kısmını 

yok ettiğinde ve bu ülkeler ciddi insani ve 

ekonomik güçlüklerle karşı karşıya kaldıklarında IMF, bu üç 

ülkeye uygun şartlarda acil yardım sağladı. 

COVID-19'un patlak vermesinden kaynaklan temel ciddi bir 

ekonomik gerileme durumunda Fonun, gelişen teknolojiyi 

teknolojiyi ilk ülke önlemlerini finanse etmek için acil 

finansman araçları ile 50 milyar doları karşılayabileceği tahmin 

edilmektedir. Fon üye ülkelerin acil ihtiyaçlarına cevap vermek 

için ilk etapta esnek acil müdahale araçları olan Hızlı 

Finansman Aracı (Rapid Financing Instrument-RFI) ve Hızlı 

Kredi İmkânı (Rapid Credit Facility RCF) araçlarını 

kullanacaktır. Hızlı Finansman Aracı; tüm üye ülkeler 

tarafından kullanılabilirken, Hızlı Kredi İmkânı düşük gelirli 

ülkeler için finansman sağlamaktadır.  Hızlı Kredi Fırsatı sıfır 

faiz oranına, 5.5 yıl ödemesiz süreye ve 10 senelik süreye 

sahiptir. Üyeler şu en temel kadar bu araçtan 29 kez kredi 

kullandı. Hızlı Finansman Aracı kapsamında sağlayan temel 

finansal yardım, bekleme anlaşmasıyla (şu an 

için yaklaşık % 1½ tutarındadır) aynı finansal gerekliliklere 
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tabidir ve 3-5 yıl içinde geri ödenmelidir. Üyeler bu aracı zaten 

beş kez kullanmışlardır. Örneğin, 2016 senesinde IMF, 

Ekvator’a kuvvetli bir deprem sonrasında hızlı finansman için 

acil kredi sağladı (https://www.imf.org/en /About/FAQ/50-

billion-rapid-disbursing-emergencyfinancing-facili ties/#Q1). 

Her iki acil durum fonunda, üye ülkeler kotalarının % 50'sine 

kadar alabilirler. 

Bu iki acil durum finansman aracının avantajı boyutları, hızları 

ve esnekliğidir (Mühleisen, 2020). Zaman içinde finansman 

sağlamayı başaran IMF programlarının tam tersine, bu iki araç 

için yapılan ödemeler, alışılmış IMF koşullarına tabi olmayan 

acil bir ödemeler dengesi ihtiyacını karşılayabilmek için bir 

defadır. Alıcı ülke yalnızca borcunun sürdürülebilir olduğunu 

göstermeli ve acil durumla başa çıkmaya yardımcı olan 

ekonomik politikalara bağlı kalmalıdır (Mühleisen, 2020). 

Hızlı finansman aracı altında acil finansmana ve hızlı borç 

verme olanağına ilave olarak IMF, Fon tarafından daha büyük 

kredilerle finanse edilen yeni programların IMF kredisi 

fırsatları kullanılarak 1 trilyon $ 'a açılabileceğini duyurdu. 

IMF'nin 1 trilyon dolar kredi sağlayabildiğini açıklayan IMF 

Başkanı Georgieva, COVİD-19virüsün etkisini sınırlamak için 

https://www.imf.org/en
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ek finansal teşvikler istedi. Buna ilave olarak, IMF'nin Afet 

Yönetimi Fonu (CCRT), en yoksul ve en fazla 

etkilenen ülkelere pandemilerini kontrol etmek ve azaltmak 

için hayati kaynaklar sağlamak amacı ile IMF borç ödemelerini 

ertelemek için hibe sağlayabilir. Afet Yardım Fonu'nun desteği 

ve 150 000 000 £ 'luk IMF yardımıyla ihtiyacı olan ülkelerin 

borç yükünü azaltmak için yardım sağlanacak 

(http://www.ımf.org/ external/np/exr/facts/ccr.htm).  IMF, 

mevcut programları değiştirerek ve genişleterek global bir 

salgının ekonomik etkisinin azaltılmasını beraberinde 

yukarda belirtilen acil durum fonları ve borç gecikmesi destek 

mekanizmasını, COVİD-19virüsten kaynaklanan ortaya çıkan 

ihtiyaçları karşılayabilmek için destekleyebileceğini açıkladı. 

IMF ayrıca, finansman anlaşmasının yeni bir versiyonunun 

daima mevcut anlaşmalarıyla (bekleme anlaşmaları gibi) 

mevcut olabileceğini belirtmektedir.  

Bununla beraber, acil finansman araçları genelde tercih 

edilmektedir çünkü acil finansal ihtiyaçları karşılayabilmek 

için hızlı bir biçimde dağıtılabilirler. Bu finansal desteğe ilave 

olarak, IMF, diğer global finansal kurumlar, bölgesel fonlama 

mekanizmaları ve ikili bağışçılar için desteği kolaylaştıran ve 
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koordine eden global finansal desteğin merkezi olmayı 

sürdürecektir. 

Tablo 27. COVID-19 Salgınının Ekonomik Etkilerine Yönelik Olarak 

IMF Destek Mekanizmaları 

 Kaynak: : IMF. Questions and Answers on the IMF’s $50 billion 

Rapid-disbursing Emergency Financing Facilities 

 

 

 

Acil durum finansmanı  
Hızlı Finansman Aracı 

   
Hızlı Kredi İmkânı 

   

Bu iki araçla sağlıkla ilgili sorunlara hızlı 

müdahale edilir. 

Mevcut kredi 

Programlarının 

artırılması  

COVID-19 ile mücadelede ilgili ihtiyaçları 

karşılamak için IMF mevcut program 

desteklerini arttırabilir. 

Felaketlerden Korunma 

ve Yardım Fonu    

IMF en güçsüz ve yoksul ülkelerin halk 

sağlığı ile ilgili sorunlarının giderilmesine 

yardımcı olur. 

Yeni finansman araçları  Yeni kaynaklar oluşturabilir. 

Kapasite geliştirme 

destekleri  

Salgından etkilenen ülkelere teknik destek, 

yardım ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilir. 
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Tablo 28. Covid-19 Salgını Sonrasında Türkiye İçin Değişen Büyüme 

 

Kaynakça: Deloitte Türkiye. (Nisan 2020) 

IMF tahminlerine göre Türkiye ekonomisi -5 olarak daralacak. 

Tablo 29 IMF ‘nin Dünya’ da Salgın Sonrası Ekonomik Büyüme Oranı 

Country IMF 2019 Report IMF 2020 Report after 

Covid 19 

US 2,3 -5,9 

Chine 6,1 -1,2 

Japon 0,7 -5,2 

Germany 0,6 -7 

UK 1,4 -6,5 

France 1,3 -7,2 

İndia 4,2 1,9 

Italy 0,3 -9,1 

Brazil 1,1 -5,3 

Russia 1,3 -5,5 

Canada 1,6 -6,2 

South Korea 2 -1,2 

Kurum  Covid-19 öncesi Covid-19 

sonrası 

Fark 

IMF  3 -5 8 

Dünya Bankası  3,5 0,5 3 

EIU  3,8 -3,5 7,3 

Ortalama  3,4 -2,7 6,1 

Elektrik talebi 

modeli  

3,5 -1,9 5,4 
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Spain 2 -8 

Australia 1,8 -6,7 

Mexico -0,1 -6,6 

Indonesia 5 0,5 

Holland 1,8 -7,5 

S. Arabia 0,3 -2,3 

Turkey 0,9 -5 

Switzerland 1,2 -6,8 

 

Kaynakça: Doğrulukpayi.com 

Tablo 28 de görüldüğü üzere coronadan ekonomik açıdan en 

çok zarar görenler İtalya, İspanya, Almanya, İsviçre, 

Avustralya, Meksika, B.Krallık, ABD, Kanada, Rusya, 

Japonya ve Türkiye olmaktadır.  Tabloda da görüldüğü üzere 

en yüksek göstericiler yukarıda adı geçen ülkeler olmaktadır.   
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SONUÇ 

Finansal kriz olgusu her ne kadar yeni bir şey olmasa da 

özellikle sermaye piyasalarının küreselleştiği 1980 sonrası 

dönemde yoğunlaştığı da bir gerçektir. 2000, 2008 yıllarından 

finansal krizler yaşanmıştı. Bu krizler oluşması doğal ve 

fiziksel nedenlerden oluşmaktadır. 2020 yılında ise finansal 

krizin oluşmasına neden corona virüstür. Bu nedenle de 

çalışmada bu virüsün dünyayı ekonomik açıdan nasıl 

etkilediğini ve bunun için ne gibi önemlerin alındığını, 

enflasyon oranın en yüksek ve en düşük olan şehirleri Swot 

analizi yolu ile araştırılmaktadır. 

Dünya çapında dağıtılan yeni COVİD-19virüs (COVID-19) 

ciddi bir sağlık sorunu ve ekonomi alanında borsa çöküşleri, 

artan finansal istikrarsızlık, düşük nominal faiz oranları ve reel 

ekonomik faaliyetin azalmasına yol açtı. Pandeminin nihai 

büyüklüğü ve ekonomik sonuçları, özellikle de en kötü durum 

senaryosunun nasıl gelişeceği konusunda hala önemli 

belirsizlikler bulunur (Barro, Ursua ve Weng, 2020). 

Gelişmiş ülkelerde alınan para politikası önlemlerinin bir 

parçası olarak, finansal şartları gevşeterek ve reel ülke 
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ekonomisine kredi akışını sağlayarak merkez bankası 

önlemlerini talebi desteklemeye ve güveni artırmaya devam 

etmelidir. Bu sebeple merkez bankalarının politikası finansal 

sistemdeki zorlukları dengelemelidir. Kriz zamanlarında, döviz 

müdahaleleri ve sermaye akışı yönetimi önlemleri faiz oranını 

ve diğer para politikası eylemlerini tamamlayabilir. 

Önümüzdeki dönemde gelişen teknolojiyi teknolojiyi piyasa 

ekonomileri için takas anlaşmaları da gerekli olacaktır. Geniş 

maliye politikaları para politikası ile koordinasyon içinde 

sunulmaya devam edilmelidir. Dünyadaki COVİD-19virüsün 

ekonomik etkisiyle mücadele eden ülkeler, en kötü ekonomik 

duruma hazırlanmak için önlemler almalı ve en iyisini 

ummalıdır. Ani ve beklenmedik bir halk sağlığı acil durumu 

olan COVİD-19virüs salgınıyla karşılaşan ülkeler, 

ekonomilerinin yavaşladığını ve virüsün etkisine daha fazla 

harcama yaptıkça bütçelerinin daraldığını göreceklerdir. Aynı 

zamanda, ekonomik faaliyetteki düşüş sebebiyle bütçe gelirleri 

düşecektir. Ülkeler, azalan turizm gelirleri ya da emtia 

fiyatları sebebiyle daha düşük ihracat gelirleri ile karşı karşıya 

kalacaktır. Sermaye girişlerinde ani bir durma durumu daha da 

kötüleştirebilir. Bu, para girişi ve çıkışı arasındaki uyuşmazlığı 

gidermek için acil bir ödeme dengesi ihtiyacına yol açacaktır. 
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Ülke seviyesinde, para politikasından maliye politikasına kadar 

alınan tüm önlemler, global ortaklığının bir parçası olarak 

alındığında en etkili olanlardır. Etkinlik global olarak ele 

alınmalıdır. COVID-19'un patlak vermesiyle herhangi bir 

ülkenin global ekonomi alanından ayrılmasının imkansız 

olduğu kanıtlandı. Küresel işbirliği, özellikle sağlık ve 

ekonomi alanlarında önemlidir. 

Uzmanlar, özellikle hayvanlardan insanlara bulaşan ve 

milyonlarca insanın yaşamını tehdit eden salgın hastalıkların ve 

hastalıkların, gelecekte global dünyada tüm insanlık için ciddi 

sorunlar yaratacağı konusunda uyarıyorlar. Ancak, bugün 

hükümetler sağlık sistemlerine yeteri kadar yatırım yapmak 

istemiyorlar. Bu yazı yazılırken bile, salgının insan sağlığı ve 

ekonomi üstündeki etkisi artmaktadır. Tüm salgın geçtiğinde 

hem sağlık sistemlerinde hem de ekonomi alanında salgının 

neticelerini ortadan kaldırmak için yeni dünya düzenini devlet-

ler tarafından kabul gören kurallarla açıklığa kavuşturacaktır. 

Başarılı ve başarısız bu açılardan gözden geçirilecektir. Bugün, 

dünyadaki her ülke halkının ve ekonomisinin sağlığını 

korumak için bir muayeneye tabi tutulmaktadır. Ekonomik 

desteğin yönü ve kapsamı, özellikle sağlık sistemlerinin yapısı 
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ve etkinliği çok tartışmalı olacaktır ve daha fazla çalışmanın 

başarılı ya da başarısız ekonomik / politik sistemlere 

odaklanması muhtemeldir. 

Araştırmamızı Coronavirus COVID-19 Global Cases by the 

Center for Systems Science and Engineering (CSSE) 

sayfasındaki verilere ulaşıp analiz edilmektedir. Buradan 

COVİD-19’zun en çok etki ettiği 10 ülkeyi inlemekteyiz. Bu 

ülkeler: Hindistan, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Rusya, 

İspanya, ABD, Peru, Brezilya, Almanya.   

Aynı zamanda çalışmada COVİD-19 virüsünün Türkiye 

etkilerine dairde tablolarda yer almaktadır. GSYİH büyüme 

oranına göre % 0.6 enflasyon oranı açısında %11.38 ‘dir. Bu 

göstericiler Türkiye ve Hindistan’dır bu pandemi döneminde 

en az zarla çıktığını göstermektedir.  

Ticaret Ekonomisi sayfasından bu ülkelerin enflasyon ve gayri 

safi yurt içi hasılatı istatistiklerine ulaşılmaktadır. Son 10 yılın 

GSYİH’nı ve 8 yılın enflasyon istatistiklerine ulaşılmaktadır. 

Bu istatistikler sonucundan COVİD-19 sonucunda oluşan 

enflasyon oranın en düşük olduğu ülke % 11.38 Türkiye, en 

yüksek olan ise  % -0.9 İspanya olduğu görülmektedir. GSYİH 
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büyüme oranı açısından liderlik % 1.1 oranla Hindistan da en 

düşük oran ise %-5.3 İtalya, Fransa ve %-5.2 oranla İspanyadır.  

İspanyol hükümeti, büyük COVİD-19virüs sonrası oyunun 

Avrupa'da oynanacağı açık. İspanya ve İtalya gibi salgının 

yoluna devam etmek için bu kadar kötü etkilenen ekonomilerin 

şansı, önümüzdeki birkaç yıl içinde AB'de bir tür “Marshall 

Planı” olmasına bağlı olacaktır. Moncloa başbakanlık sarayının 

manzarası. 

Bu nedenle, Başbakan Pedro Sánchez Perşembe günü yaklaşan 

Avrupa Birliği zirvesinde sıkı oynamayı seçti ve gazetede 

toplanmayan ve yaklaşık 1,5 trilyon € 'luk bir finansman fonu 

öneren iddialı bir pozisyon benimseyecek sürekli AB borcudur 

ve bu krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında borç değil, 

hibelerle tahsis edilecektir. İspanya, bir sonraki zirvede, her 

ikisi de krizden büyük ölçüde etkilenen Fransa ve İtalya gibi 

diğer güney Avrupa ülkeleri tarafından savunulan duruma göre 

çok açık bir konumla daha büyük bir kahramanlık aramaya 

çalışıyor. Ancak bu son iki ülke farklı çözümler öneriyor ve 

hepsinden önemlisi Almanya ile müzakere edilebilen bir ara 

çözüm yolu üzerinde düşünüyor. Alman Şansölyesi Angela 

Merkel, salgın bir kez ekonomik yeniden yapılanmanın borç 
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yükünü paylaşmak için İspanya da dahil olmak üzere güney 

AB ülkeleri tarafından geçmişte itilmiş bir öneri olan herhangi 

bir “COVİD-19 bondu” kabul etmeyeceği konusunda ısrar etti, 

kontrol altında. 

Sonuç olarak İspanya, AB bütçesine bağlı bir toparlanma fonu 

önererek, Fransa'nınkine benzer ve Almanya'nın kabul 

edebileceği bir fikir önerdiğinden, bu son planla geldi. Alman 

parlamentosu ve ikinci ülkenin Anayasa Mahkemesi'nde olası 

temyiz başvuruları. 

İspanya'nın - zaten Brüksel'de dolaşmakta olan önerisi, her 

ülkenin kendi kaynaklarını kullanmakla uğraştığı ve Avrupa 

Merkez Bankası (ECB) sayesinde şimdilik makul maliyetlerle 

borç aldığı acil krize odaklanmadı. Ancak bunun yerine, 1,5 

trilyon € 'dan hemen hemen İtalyan ekonomisinin 

büyüklüğünde olduğu ve doğrudan en çok etkilenen 

ekonomilere para enjekte edeceği bir kurtarma fonu öneriliyor. 

İspanya'nın planı güney ülkelerinin muazzam borçluluğundan 

kaçınacak ve ekonomilerinin iyileşmesine yardımcı olacaktı. 

Büyük Durgunluk sırasındaki kurtarma operasyonlarında 

olduğu gibi, etkilenen ülkelere para vermek için bir program 

olmaz, aksine üye ülkelere doğrudan “Covid-19 krizinin 



 
92 DÜNYA’DA COVID – 19 VİRÜSÜ SEBEBİ İLE OLUŞAN FİNANSAL KRİZ 

VE PARA POLİTİKASI 

etkisiyle ilgili ulusal bir tahsis anahtarına dayanarak etkilenen 

nüfusun yüzdesi, GSYİH'nın düşmesi, işsizlik seviyelerinin 

yükselmesi vb. gibi açık ve şeffaf göstergeler temelinde 

”açıklamasında bulundu. 

Eurogroup tarafından planlanan tüm önlemler şimdiye kadar 

üye devletler tarafından geri ödenmesi gereken kredilere 

dayanmaktadır. Bunlar arasında Avrupa İstikrar 

Mekanizmasından (ESM) 500 milyon € kurtarma fonu, Avrupa 

Yatırım Bankası'ndan alınan garantiler ve istihdam 

programlarının geçici olarak askıya alınması için fonlar 

bulunmaktadır. Bu tür önlemlerin amacı, krizin ilk 

aşamalarında likidite sağlamaktır, ancak ekonomik toparlanma 

üzerinde gerçek bir etkisi olmadan, gerekli olduğu düşünülen 

bir şeydir. İspanya tarafından önerilen toparlanma fonu 

tamamen farklı bir kavramdır. 

İspanya, şimdiye kadar gazetedeki sayıları en açık şekilde 

belirleyen ülkedir. Hükümet, hırs düzeyinin artırılması 

gerektiğine ya da Avrupa'daki tepkinin ekonomi üzerinde 

gerçek bir etkisi olmayacağına inanıyor. Kullanılacak olan 

finansal ateş gücü bunun için esastır: Fonun asgari boyutu, 

bildiride “makroekonomik bir etkiye sahip olmak ve mevcut 
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krizin olumsuz etkisini dengelemek için sağlam olmalıdır. 

Çoğu uzman bunu AB GSYİH'sının% 1'inde (1 ila 1,5 trilyon 

€) tahmin ediyor. ” Finansman 1 Ocak'a kadar hazır olmalı, 

belge devam ediyor. İspanya ayrıca “devletler, şirketler ve 

işçiler için yaklaşık 500 milyar € 'luk üçlü güvenlik ağı” olan 

“üç enstrümanın tam olarak uygulanması” için operasyonel 

çalışmaların 1 Haziran 2020'ye kadar tamamlanmasını 

önermektedir. 

Geri kazanım fonu, daha iddialı hedeflerinden birinde “AB 

bütçesini finanse etmek için mevcut yasal mekanizmalarla 

desteklenen sürekli AB borcuyla finanse edilmelidir” diyor. 

Sürekli borç, sadece faiz ödeneceğini ve dayanışma içinde 

alınacağını ima eder. Bu borç, “AB kurumlarının üçlü A 

derecesini destekleyen AB Bütçesini finanse etmek için mevcut 

yasal mekanizmalarla desteklenecek” diye belirtiyor. Belge, “ 

ECB likidite ve diğer tedbirlerle finansal istikrarı sağlamak için 

kilit bir rol oynamaya devam etmelidir ” diye devam ediyor. 

Neredeyse üç sayfaya kadar devam eden gazetede, ortak bir 

bütçe tepkisi talep eden Fransa ve İtalya gibi ülkelerin talepleri 

arasındaki büyük uçurumu düzeltmeye çalışacak bir Avrupa 

zirvesinden önce bir anlayış aranıyor. Almanya ve Hollanda 
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gibi kuzey ülkelerinin ortak bir bütçe müdahalesi yapma 

konusundaki suskunlukları . Belgede, yeni fon “Çok Yıllı 

Finansal Çerçeve çatısı içinde, kendi kaynak tavanının altında, 

ancak harcama tavanının üstünde olabilir” diye kasten açık bir 

formül olabilir. 

AB'nin 2021-2027 bütçe çerçevesi ile olan bu bağlantı, Angela 

Merkel hükümeti ile Covid-19 krizine verilen yanıtın orta 

vadede bütçeye ve daha fazlası için ESM'ye bağlı olması 

gerektiğini açıkça ortaya koyan köprüler kurmayı 

amaçlamaktadır. 

İspanya ayrıca mevcut ulusal tepkiler riskine karşı da uyarıda 

bulunuyor: Avrupa Komisyonu tarafından Covid-19 krizine 

yanıt vermek için onaylanan kuralların gevşetilmesi, Almanya 

ve Hollanda gibi mali marjları daha yüksek olan ülkeleri 

destekliyor. Belgede, "Son olarak, ulusal müdahaleler için artan 

esnekliğe ihtiyaç duyulmakta ve memnuniyetle karşılanmakla 

birlikte, bunun daha eşitsiz bir AB'ye ve iç pazarın 

zayıflamasına yol açmasını önlemek önemlidir. 

İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, 

COVİD-19'un İspanyol ekonomisindeki etkileriyle ilgili Meclis 

Ekonomik İşler Komisyonu'nu bilgilendirdi. Merkez 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ispanya
http://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/merkez-bankasi-doviz-kurlari/


 
 95 

Bankası'nın yılsonuna ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize 

ettiğini kaydeden De Cos, "Nisan ayında, yılsonu için yüzde 

6,6 ila yüzde 13,6'lık bir ekonomik daralma öngörülüyordu. 

Ama şimdiye kadar açıklanan veriler bu tahminlerin çok 

gerçekçi olmadığını gösterdi. Şu andaki ekonomik daralma 

öngörüsü yüzde 9,5 ile yüzde 12,4 arasındadır." dedi. 

Krizin, İspanyol hane halkının gelirine etkisini hafifletmek için 

sol koalisyon hükümetine "mali plan" çağrısında bulunan 

Merkez Bankası Başkanı, "Ekonomik krizin vatandaşların 

gelirlerine etkisini azaltmak için mali politika savunma hattının 

ilk sırasında olmalıdır." açıklamasında bulundu. 

De Cos, "Bütçe politikasına, bunu sağlamlaştıracak açık bir 

stratejinin de eşlik etmesi gerektiği bugün netlik kazanmıştır. 

Bütçenin yapısını ve harcamaları gözden geçirmemiz, kamu 

finansmanını sağlıklı bir hale getirmemize fayda 

sağlayacaktır." şeklinde konuştu. 

Diğer yandan İspanyol ekonomisi için 2021 yılı tahminlerini 

olumlu yönde değiştiren De Cos, önceden yüzde 5,5 ila yüzde 

8,5 olarak öngördükleri ekonomik büyüme rakamlarını yüzde 

6,1 ila yüzde 8,5 şeklinde değiştirdi. De Cos ayrıca İspanya 

hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun tahminlerine 
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benzer bir şekilde, 2020 yılı sonunda kamu borcunun Gayri 

Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 115'e çıkması 

öngörüsünde bulundu. İspanya Merkez Bankası Başkanı, 

AB'nin şimdiye kadar Covid-19 ile mücadelede attığı 

ekonomik adımları ise "yetersiz" olarak değerlendirdi.  
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